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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

ABSENTIEMELDINGEN IN PARRO
Beste ouders/verzorgers,
Vanaf 1 november 2021 (na de herfstvakantie) kunt u via Parro een ziek- of
absentiemelding doen. Hieronder volgt een kleine beschrijving.
Waar kunt u een ziek- of absentiemelding doen?
Onder het tabblad Groepen vindt u de knop Absentie melden. Via deze
knop kunt u een ziek- of absentiemelding doen. U wordt gevraagd naar de
absentiereden, dag van absentie en om een toelichting te geven. Deze toelichting is voor
ons als leerkracht waardevol, wilt u deze dan ook invullen.
Maakt u een ziekmelding, denkt u er dan ook aan uw kind weer via deze weg beter te
melden?

UITNODIGING JAARVERGADERING OUDERRAAD REMIGIUS
Beste ouders/verzorgers,
Graag nodigt de Ouderraad Remigius u uit voor de algemene ledenvergadering van de
ouderraad op donderdag 4 november van 19.30-20.00 uur.
De ouderraad geeft u in deze vergadering een overzicht van de activiteiten in de
schooljaren 2019-2021. Uiteraard wordt ook de besteding van de ouderraadinkomsten
verantwoord en wordt een begroting voor komend jaar gepresenteerd.
Aanmelden voor de jaarvergadering dient u voor donderdag 4 november te doen. Dit kan
door HIER te klikken. Heeft u een vraag dat u wilt voorleggen tijdens de algemene
ledenvergadering, dan kunt u deze tot 2 november indienen via dezelfde link.
We hopen u te zien op 4 november!
Namens de ouderraad van IKC Remigius,
Joost Haytink

PRESENTJE VAN DE OUDERRAAD
Vandaag hebben alle leerlingen bloembolletjes meegekregen in het kader van: Wat je
aandacht geeft, zal groeien.

ZONNEKINDERENDORP HERFSTVAKANTIE
De dagen worden korter, de temperatuur daalt, de bomen verliezen hun blad en vele
paddenstoelen komen boven de grond uit; het is herfst. En dat betekent weer een nieuwe
editie van het Zonnekinderendorp! Voor de herfstvakantie hebben onze coaches weer een
leuk activiteitenprogramma gemaakt vol avontuurlijke, coole, sportieve en uitdagende
activiteiten op het gebied van de pijlers Natuur, Sport, Cultuur, Multimedia en Wereldwijs.
Zoals iedere vakantie maken zij er, samen met de pedagogisch medewerkers, een feestje
van op de BSO. De activiteiten zijn voor alle kinderen die op de desbetreffende dag
aanwezig zijn op de BSO. Aanmelden is dus niet nodig. Veel plezier!
Meer informatie en het gehele programma is te vinden op www.zonnekinderendorp.nl.

EVEN VOORSTELLEN
Hallo ouders / verzorgers,
Mijn naam is Anita Clement.
Ik ben 38 jaar en heb 3 kinderen (12, 10 en 8).
Mijn hobby’s zijn zingen, met de mountainbike op pad gaan en
leuke en gezellige dingen doen met mijn vriend en kinderen.
Sinds 2003 ben ik werkzaam in de kinderopvang en heb ook op
diverse groepen al gewerkt. Peutergroepen, babygroepen, verticale groepen en op de
buitenschoolse opvang.
Per 25 oktober kom ik het team van IKC Remigius versterken.
Mijn vaste werkdagen zijn als volgt:
Maandag 7.00 tot 13.00 babygroep en van 14.15 tot 17.15 bso
Dinsdag 8.00 tot 17.30 babygroep
Woensdag 7.00 tot 13.00 babygroep
Ik heb er heel veel zin in om uw kinderen te zien en helpen ontwikkelen en ervoor te
zorgen dat ze een leuke en gezellige dag hebben op de opvang.
Tot gauw
Groetjes Anita Clement

NATIONAAL SCHOOLONTBIJT
Denkt u aan de 4 B’s (onderaan op onderstaand affiche)?

DATA OM TE ONTHOUDEN
23-31
1-5
5
15-19
17

oktober
november
november
november
november

Herfstvakantie
Hoofdluiscontrole
Schoolontbijt
Hercontrole hoofdluis
Stichtingsdag; alle groepen vrij

