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De “gruitdagen” zijn: woensdag – donderdag - vrijdag 
 

Een positieve besmetting kunt u melden via meldingtest@ikc-remigius.nl (privacyregelgeving) 
 

 
 
TER INFO 
Maandagochtend 13 december heeft ons het trieste nieuws bereikt dat een moeder van 
een leerling uit groep 1-2 C is overleden. We zijn hierdoor erg geschokt en verdrietig. 
Ons medeleven gaat uit naar Zoë, haar oma, tante en andere familieleden. Wij wensen 
hen heel veel kracht bij dit grote verlies. 
De ouders / verzorgers van haar klasgenootjes zijn maandag direct op de hoogte gebracht 
door ons. Vanochtend en de komende periode zullen we tijd en ruimte bieden om er over 
te praten en gevoelens te uiten. 
 
 
VAN DE KERSTCOMMISSIE 
Gezien de eventuele ontwikkelingen die wij vanavond zullen gaan horen bij de 
persconferentie zou het mogelijk kunnen zijn dat wij onze kerstviering vervroegen naar 17 
december. We kijken wat van onze gemaakte plannen haalbaar is. Zodra er meer bekend 
is zullen wij u dat laten weten via de Parro app. 
 
 
SJORS SPORTIEF ÉN CREATIEF                                               
Vlak voor de herfstvakantie heeft uw kind het Sjors 
Sportief en Creatief boekje meegekregen naar huis. 
Daar hebben nu al meer dan 900 kinderen in Duiven 
gebruik van gemaakt.  
Maar de activiteiten die aangeboden worden door de 
sport- en cultuurverenigingen in Duiven en Westervoort 
groeit gestaag. Ook in de winter valt er volop te 
ontdekken via https://www.sjorssportief.nl/   
In de kerstvakantie zijn er verschillende gratis, leuke en 
sportieve acties om aan deel te nemen. Het 
beweegteam Westervoort en BOSS Duiven hebben 
zich weer hard gemaakt voor een tof programma.  Zoek het boekje erbij of kijk op de 
website om nieuwe belevenissen te reserveren. 
En, misschien ten overvloede, u snapt vast wel dat als uw kind zich inschrijft dat de 
vereniging uw kind dan ook verwacht. Mocht er iets tussen komen, meld uw kind dan weer 
even af. 
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DATA OM TE ONTHOUDEN  

 

17 of 23 december Kerstviering 
24 december 12.00 uur alle groepen vrij 

25 december t/m 9 januari Kerstvakantie 


