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De “gruitdagen” zijn: woensdag – donderdag - vrijdag 
 

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

 

 
 
Als eerste: WOW! Wat een aanmeldingen hebben we binnen gekregen. Voor ons als geheel nieuwe 
avondvierdaagsecommissie was het maar afwachten hoeveel aanmeldingen er zouden komen. Wij zeggen 
BEDANKT. We zijn waarschijnlijk wel weer een van de grootste groepen die gaan deelnemen. 
 
De inschrijvingsdatum bij de ouderraad is inmiddels verlopen. Inschrijven kan nog wel op 
https://www.avduiven.nl/nieuws/nieuwsberichten/inschrijven-2022.html. Meelopen met de groep van school is 
dan uiteraard wel mogelijk, maar het drinken en een kleine versnapering bij de pauzeplek is alleen voor 
diegenen die via school ingeschreven hebben (zie informatie verderop in dit bericht). 
We lopen als ouderraad onder de naam IKC Remigius. Als er leerkrachten mee lopen is het omdat ze het 
leuk en gezellig vinden. U als ouder bent zelf verantwoordelijk voor uw eigen kind/eren. Dit willen we graag 
duidelijk hebben om misverstanden te voorkomen. 
 
Even wat praktische informatie: De start en finish is alle dagen op het Eilandplein in Duiven zuid. We 
verzamelen op het grasveld aan de voorzijde van de snackbar. 
We vertrekken op dinsdag-, woensdag- en donderdagavond om 18.00 en op vrijdag om 18.15. WEES OP 
TIJD. We lopen als groep nummer 4 dus onze start zal redelijk snel zijn. Tijdens alle avonden staan we met 
een kraam tijdens de rust. Voor iedereen die betaald heeft zal er een drankje en wat lekkers klaar staan.  
We hebben al een paar aanmeldingen gehad voor hulpouders, maar we zijn er nog niet. We zoeken: 
hulpouders die willen helpen met het uitdelen van drinken en iets lekkers tijdens de stop/rust. We hebben 16 
helpers nodig (2 per avond, per afstand) opa’s, oma’s, ooms, tantes, buurmannen of buurvrouwen. We zijn 
met alle hulp blij. Maar we hebben ook ouders nodig die tijdens het lopen met een portofoon willen lopen om 
onze grote groep in goede banen te leiden.  
Voor iedereen die zich wil opgeven mail naar: penningmeester@ikc-remigius.nl 
 
Deze week krijgt iedereen die zich opgegeven heeft om mee te lopen, een betaalverzoek va de parro app. 
Wij willen iedereen verzoeken om dit vóór 31 mei te betalen. Alleen als er betaald is kan er een medaille 
besteld worden. 
Voor ons als geheel nieuw zittende avondvierdaagsecommissie is het een leuke, uitdagende puzzel geweest 

en hopelijk hebben jullie er net zoveel zin in als wij 😊. 

 
Namens de ouderraad, 
Ilona. 
 
DATA OM TE ONTHOUDEN  

 
 
 

 

26-27 mei Hemelvaart, alle groepen vrij 

6 juni 2e Pinksterdag, alle groepen vrij  

7-10 juni Avondvierdaagse 

9 juni Schoolfotograaf gr. 1-2, peuters, baby’s en gr. 8 

24 + 27 juni Studiedag, alle groepen vrij 

7 juli Schoolreis  
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