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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

HERINNERING BEELDCOACHOPLEIDING – VIDEO-OPNAMEN IN DE LES
Mocht u geen toestemming willen geven voor de video-opnamen door onze IB’ers voor
deze opleiding, kunt u dat via onderstaande link kenbaar maken vóór 13 november.
Door op DEZE LINK te klikken kunt u aangeven wanneer u GEEN toestemming geeft.
Gezien de privacy van leerlingen en de leerkrachten is er niet zonder meer recht op inzage
tenzij uw zoon of dochter alleen op de filmbeelden staat.
Voor informatie en/of vragen kunt u terecht bij Natasja Ariëns en/of Joyce van Reem

VANUIT DE SINTERKLAASCOMMISSIE
Aankondiging schoen zetten:
Op woensdagavond 24 november van 18.30 uur tot 19.00 uur mogen de kinderen van de
groepen 1 t/m 4 hun schoen zetten. De kinderen mogen deze avond in pyjama naar school
komen. Verdere informatie volgt in het kikkernieuws van 23 november.

Gevraagd:
Handige inpakhulpen om alle cadeautjes voor de kinderen van de Remigiusschool van leuk
Sinterklaaspapier te voorzien.
Wanneer? Op donderdag 18 november vanaf 19.30 uur op school.
Als u komt inpakken zorgen wij voor een kopje koffie met wat lekkers!
Om te weten op hoeveel hulppieten we kunnen rekenen kunt u zich aanmelden door op
deze LINK klikken.
Alvast bedankt!

SINTERKLAASVOORSTELLING IN HET MUSIATER!
Ook dit jaar is er een spetterende sinterklaasvoorstelling in
het Musiater, gespeeld, gezongen en geacteerd door
kinderen.
Dit jaar zingen er een aantal kinderen van de Remigius uit
groep 4, 5 en 6 mee met het Liemers Jeugdkoor. Samen met
het Liemers Jeugdorkest verzorgen zij de liedjes van de
voorstelling. Dit in combinatie met de Musiater
Theaterbeesten en wie weet.... komt Sinterklaas ook nog
langs. Als hij tenminste de weg kan vinden naar het Musiater.
De voorstelling is op zondag 14 november en de kinderen
van de Remigius zingen mee met de voorstelling van 15.00
uur.
Kaartjes zijn te bestellen via de website van het Musiater.

ABSENTIEMELDINGEN IN PARRO
Ziek- of absentiemelding kunt u vanaf vorige week alleen nog via telefoon of
via Parro doen, dus niet meer via email info@ikc-remigius.nl.
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, Vult u
deze dan ook in!
Maakt u een ziekmelding, denkt u er dan ook aan uw kind weer via deze weg beter te
melden.

DATA OM TE ONTHOUDEN
15-19
17
3
17
23
24
25 december

november
november
december
december
december
december
t/m 9 januari

Hercontrole hoofdluis
Stichtingsdag; alle groepen vrij
sinterklaasviering
Koffie-theemoment 08.30 - 09.30 uur
Kerstviering
12.00 uur alle groepen vrij
Kerstvakantie

