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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  
 
 

 
HET GOEDE GEVOEL IN DE GROEP 
De eerste twee weken is in alle groepen gewerkt aan de optimale start, het leren kennen van elkaar 
en de nieuwe juf of meester.  De komende drie weken gaan we met z'n allen aan de slag met de 
schoolwaarden van de Remigius. Als leerkrachten willen we een rolmodel zijn voor de kinderen. 
Daarbij spelen de waarden zoals we die op school besproken hebben een grote rol. 

 Zorg ik zo goed voor mezelf? 

 Zorg ik zo goed voor de ander?  

 Zorg ik zo goed voor mijn omgeving? 
 
In iedere klas zijn drie fotolijsten te vinden met de schoolwaarden. Alle gedragsverwachtingen die 
we samen met de kinderen hebben opgesteld, kun je terugbrengen naar deze drie belangrijke 
schoolwaarden van de Remigius. 
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GEZOCHT MR-LID: 
Na een fijne samenwerking zullen wij helaas afscheid moeten nemen van de heer M. Jansen als lid 
van de oudergeleding van de MR. 
 
Dit betekent dat er per direct een plaats vacant komt binnen onze MR. 
 
De MR komt in een aantal vergaderingen per jaar bij elkaar om te spreken over  
allerlei beleidszaken. Vindt u het ook leuk om mee te denken en praten over het wel en wee van 
onze school, dan is dit het moment om onze MR te komen versterken. 
 
Bij deze stellen we u in de gelegenheid om zich verkiesbaar te stellen.  
 
Indien U belangstelling heeft om zitting te willen nemen in onze MR kunt u zich hiervoor opgeven 
per email naar het volgende emailadres:  
 
d.janssen@ikc-remigius.nl 
m.visscher@ikc-remigius.nl 
 
Als er meer kandidaten zijn die in de MR zitting willen nemen, zullen we een verkiezing moeten 
organiseren.  
 
Namens de verkiezingscommissie van de MR. 
 
Dorette Janssen en Majolica Visscher. 
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DATA OM TE ONTHOUDEN  

 
 
 
 

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 

4 oktober Studiedag; alle groepen vrij 


