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De “gruitdagen” zijn: woensdag – donderdag - vrijdag 
 
Een positieve besmetting kunt u melden via meldingtest@ikc-remigius.nl (privacyregelgeving) 

WIJZIGINGEN, ZIEK- / BETER- EN AFMELDINGEN zo volledig mogelijk melden via info@ikc-remigius.nl  
 
 
 

REMI EN SUNNY hebben de kinderen van groep 1 t/m 4 maandag 6 september weer 
verwelkomt bij ons IKC- Remigius.  
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KEER OM GESPREKKKEN  
In de week van 20 t/m 24 september a.s. zijn er voor de groepen 1 t/m 8 de keer 
om gesprekken. Hierbij wordt u, ouders/verzorgers, via Parro uitgenodigd voor een 
gesprek. Van 13 tot en met 17 september krijgt u de gelegenheid om u in te 
schrijven.  
 
Bij het keer om gesprek geeft de leerkracht niet de informatie, maar u als ouder 
vertelt zelf, aan de hand van een van tevoren ingevulde vragenlijst, over uw kind. Deze vragenlijst ontvangt u 
volgende week. Het is de bedoeling dat u deze thuis invult en “meeneemt” naar het keer om gesprek. Per 
groep – leerkracht – ouder- gezin kan het wisselend zijn of u uitgenodigd wordt op school of het gesprek zal 
plaatsvinden via Teams/ beeldbellen. U als ouder kan uw voorkeur aangeven en/of de groepsleerkracht 
bepaald waar en hoe het gesprek zal plaatsvinden. 
 
Wanneer u een uitnodiging krijgt om op school te komen, zullen we vooraf de triage met u moeten 
doornemen. Als u geen klachten heeft, krijgt u toegang tot de school en kan het gesprek plaatsvinden. 
 
Met het keer om gesprek willen wij nog beter aansluiten bij de individuele behoefte van de leerling. Tijdens 
deze gesprekken worden wederzijdse verwachtingen tussen ouders en school met elkaar gedeeld. Het keer 
om gesprek is tevens belangrijk om een goede relatie tussen ouders, kind en school te stimuleren. Vanaf 
groep 7 zijn ook de kinderen bij de keer om gesprekken aanwezig. Vanuit de eerder aangegeven 
meerwaarde van deze keer om gesprekken verwachten we dat alle ouders zich om deze reden hiervoor 
inschrijven. De beschikbare data en tijden kunnen per groep wisselen.  
 
Met vriendelijke groet, Team IKC Remigius. 
 
HOOFDLUISCONTROLE……… LUIS IN JE HAAR? KAMMEN MAAR!  
In de eerste week na elke vakantie (m.u.v. de zomervakantie, dan staat de controle in 
de tweede week gepland 13 t/m 17 september) controleren ouders van de 
hoofdluiscommissie alle kinderen in de groepen. Wie kan/wil ons hierbij helpen? 
Aanmelden bij de groepsleerkracht.  
 
Is er hoofdluis geconstateerd, dan belt de groepsleerkracht de betrokken 
ouder(s)/verzorger(s). Alle kinderen uit de desbetreffende groep krijgen vervolgens een 
brief mee. Na twee weken volgt er een nacontrole van de hele groep.  
 
Voor die dagen adviseren we geen vlechten of vele speldjes in het haar te dragen en/of geen gel in het haar 
te doen. Het RIVM heeft een voorlichtingsfilm gemaakt over controleren en behandelen van hoofdluis. Klik 
hier voor de voorlichtingsfilm. Hoofdluis is een hardnekkig probleem. Regelmatige controles zorgen ervoor 
dat een tijdige behandeling mogelijk is. Zo blijven kinderen elkaar niet besmetten. Meer informatie kijk op 
https://www.rivm.nl/hoofdluis 
 
KIDSKOOR DUIVEN 
Ben jij tussen de 8 en 12 jaar en hou jij van zingen?  
Zing je graag mee met de nieuwste popliedjes? 
Lijkt zingen in een groep jou leuk? 
Dan is dit nieuwe popkoor iets voor jou! 
Meld je dan nu aan voor Kidskoor Duiven. Ervaring is niet nodig, wel een goed humeur! En…..zingen kan 
iedereen! 
Samen met de ervaren zangdocent Juliette Damen, werk je aan diverse songs en leer je hoe je deze als 
koor presenteert. Dus begin maar vast met opwarmen van je stem, want maandag 13 september a.s. start de 
eerste les!  
Leeftijd: groep 6, 7, 8 basisschool 
Start: 13 september 2021 
Tijd:  maandag van 18.15 tot 19.15 
Locatie: In de Ogtent in Duiven 
Twijfel je nog? Meld je dan aan voor een proefles via www.liemerskunstwerk.nl. Je mag één keer gratis 
meedoen, daarna besluit je pas of je doorgaat met de jaarcursus. Zowel jongens als meisjesen kunnen zich 
aanmelden. Het repertoire bestaat voornamelijk uit popmuziek. Een paar keer per jaar ga je alles wat je 
geleerd hebt, in praktijk brengen tijdens een optreden. 
Groet Juliette 

 
DATA OM TE ONTHOUDEN  

 
 
 
 

Week van     13-17 september Hoofdluiscontrole 

Week van   20-24 september Keer om gesprekken gr. 1 t/m 8 

Week van 27 september – 1 oktober Hercontrole hoofdluis 

20-21 september Schoolfotograaf gr. 3 t/m 8 

https://www.youtube.com/watch?v=HNkgAIxy1zo&list=UUVHvRJWSXP_txjODgD61sKg&index=6
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