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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  
 
 

 
EVEN VOORSTELLEN…. Carlijn Thuss, Aanspreekpunt Centrum Jeugd en Gezin    

Hallo kinderen, ouders, grootouders en verzorgers van kinderen van deze 
basisschool, 
 
Iedereen doet zijn best om zijn of haar kind zo goed mogelijk op 
te voeden. Toch zijn er soms vragen over de opvoeding van uw kind op 
school en/of thuis. Bijvoorbeeld over luisteren, contact met 
leeftijdsgenoten, druk of juist teruggetrokken gedrag enzovoort. Ook kan 
er sprake zijn van een echtscheiding, een sterfgeval of een andere vorm 
van verlies binnen het gezin. Vaak helpt het om er met iemand over te 
praten. 

Ik ben Carlijn Thuss en werk als aanspreekpunt voor het Centrum voor Jeugd en Gezin te 
Duiven. U kunt bij mij terecht wanneer u vragen hebt over opvoeden en opgroeien, maar ook om 
gewoon een keer kennis te maken.  
We kunnen samen kijken naar uw vragen en mogelijke oplossingen. Indien gewenst kan ik ook met 
uw kind in gesprek gaan. We kunnen afspreken op school, bij u thuis of op het kantoor van het 
Algemeen Maatschappelijk Werk in Duiven. Er zijn geen kosten verbonden aan de gesprekken.  
 
Wekelijks ben ik op de dinsdagochtend tussen 08:15 uur en 08:45 uur op school aanwezig. In 
verband met Corona zal ik buiten staan bij de ingang van de kleuters op de kleuterspeelplaats of op 
het plein bij het bruggetje waar groep 3-4 zich verzamelen.  
Ook kunt u mij benaderen via de leerkracht of intern begeleider of rechtstreeks op de maandag, 
dinsdag en woensdag via 0657868743 of c.thuss@santepartners.nl.  
 
 
JAARKALENDER IKC-REMIGIUS 
De oudste kinderen van ieder gezin krijgen vandaag de jaarkalender mee naar huis. U kunt deze 
thuis ophangen en zo bent u op de hoogte van de activiteiten dit schooljaar. 
Mochten er wijzigingen en/of aanvullingen komen, zal dit kenbaar gemaakt worden via Parro. 
 
SCHOOLFOTOGRAAF   
Maandag 20 en dinsdag 21 september komt de schoolfotograaf foto’s maken op school. Op beide 
ochtenden worden de klassenfoto’s en individuele foto’s gemaakt van de groepen 3 t/m 8, op beide 
middagen zullen de broertjes/zusjes foto’s gemaakt worden.   
 
Zowel op maandag als dinsdag is er tussen 14.30 en 15.30 uur de mogelijkheid om een foto te 
laten maken van het gezin met broertjes/zusjes die (nog) niet op IKC-Remigius zitten. U kunt dan 
met uw kinderen aansluiten in de rij.   
  
Voor de baby’s, peuters en de groepen 1-2 is gekozen om de groepsfoto’s en individuele foto’s te 
maken op donderdag 9 juni. Zij zullen dus wel door oudere broertjes / zusjes worden opgehaald 
voor de broertjes / zusjes foto’s op 20 en 21 september.  
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DATA OM TE ONTHOUDEN  
 

 
 
 

13-17 september Hoofdluiscontrole 

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

27 september – 1 oktober Hercontrole hoofdluis 

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


