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De “gruitdagen” zijn: woensdag – donderdag - vrijdag

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

HERINNERING VANUIT DE SINTERKLAASCOMMISSIE
Aanstaande woensdag 24 november mogen de kinderen van de groepen 1 t/m 8 overdag
in de groep de schoen zetten. Hiervoor hebben alle kinderen een schoen (voorzien van
naam) nodig.
Laten we hopen dat de Rommel Piet er niet bij is om de schoenen te vullen…..

MR-VERKIEZINGEN
Onlangs heeft de MR in het Kikkernieuws een oproep gedaan om een nieuw lid te werven
voor de oudergeleding van de MR. Wij willen u mededelen dat er zich een geschikte ouder
voor onze MR heeft aangemeld.
Wij heten Peter Christant welkom in onze MR. Hierbij stelt hij zich kort voor:
Hallo, mijn naam is Peter Christant en ga de MR versterken. Ik heb 2 kinderen op de
Remigius, een zoon in groep 1 en een dochter in groep 4. Ik kijk ernaar uit om u als ouders
te vertegenwoordigen in de MR en om samen met de school te zorgen voor een fijne,
veilige en leerzame leeromgeving.
Met vriendelijke groet namens de verkiezingscommissie MR:
Majolica Visscher en Dorette Janssen.

REGELS VANUIT DE GGD
Kinderen van 4 tot en met 12 jaar:


Blijven thuis bij koorts, benauwdheid of veel hoesten. Laat uw kind altijd testen bij
zwaardere klachten of als u twijfelt over de aard van de klachten.



Blijven thuis en laten zich testen als een huisgenoot corona heeft. Als een leerling
net corona heeft gehad en een huisgenoot krijgt ook corona dan hoeft deze eerste
persoon niet in quarantaine. De kans dat deze eerste persoon iemand besmet is
uitgesloten. Wel blijft het ook voor deze persoon belangrijk de basisregels te
handhaven.



Blijven thuis en laten zich testen als zij nauw contact hadden met iemand met
corona. Of als zij door de GGD als nauw contact zijn aangewezen wanneer zij op de
basisschool of de kinderopvang contact hadden met iemand met corona.



Kinderen tot 13 jaar die in dezelfde groep zitten als een besmet kind of
medewerker hoeven niet per definitie in quarantaine als zij zelf geen klachten
hebben. Hebben zij wel klachten? Dan blijven zij thuis en laten zich testen.



Is uw kind erg ziek? Bel uw huisarts.



Mogen naar de kinderopvang of basisschool bij lichte verkoudheidsklachten (zoals
een loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn), bij bekende chronische
luchtwegklachten, of bij astma of hooikoorts (zonder koorts of benauwdheid).

BEWEEGTEAM BOSS DUIVEN
Dit schooljaar organiseert Beweegteam BOSS op verschillende momenten naschoolse
activiteiten en leuke clinics voor de groepen 1 t/m 8. Het overzicht van de activiteiten door
het Beweegteam BOSS is te vinden op de volgende link:
https://www.sjorssportief.nl/activiteiten?gemeente%5B%5D=41&gemeente%5B%5D=61&s
ort=name&zoeken=boss
Inschrijven gaat dus ook via deze link!!
Een overzicht van de activiteiten tot eind december is hieronder beschreven:
Sport en Spel (Groep 1 t/m 8), waarbij beweegplezier centraal staat.
 Op bijna elke maandag van 15.00-15.45uur, in sporthal Triominos
Turnen (Groep 3 en 4), kennis maken met de sport turnen
 Vrijdag 19 november, van 15.00-15.45uur, sporthal Triominos
 Vrijdag 26 november, van 15.00-15.45uur, sporthal Triominos
Schaken (Groep 6, 7 en 8), kennis maken met de sport schaken en onderling partijtjes
spelen
 Maandag 29 november van 15.00-16.30uur, in sporthal Triominos
Budosporten (Groep 1 t/m 4) , kennis maken met verdediging-/vechtsporten
 Woensdag 1 december, van 15.00-15.45 uur, Yusei Gachi, Eltensestraat 2
 Woensdag 8 december, van 15.00-15.45 uur, Yusei Gachi, Eltensestraat 2
 Woensdag 15 december, van 15.00-15.45 uur, Yusei Gachi, Eltensestraat 2
 Woensdag 22 december, van 15.00-15.45 uur, Yusei Gachi, Eltensestraat 2

Kerstvakantie
BOSS Springkussen spektakel
 Woensdag 29 december, van 10.00-11.00 uur (Groep 1, t/m 3), sporthal Triominos
van 11.30-12.30 uur (Groep 4 t/m 6), sporthal Triominos
van 13.00-14.00 uur (Groep 7 en 8), sporthal Triominos

Lijkt het jou leuk om aan een of meerdere activiteiten deel te nemen, schrijf je dan snel in
op de website via bovenstaande link!
Er is per activiteit een maximumaantal deelnemers, dus wees er snel bij want vol=vol!

Hopelijk zien wij jullie snel 😊!

Sportieve groet,
Beweegteam BOSS Duiven

DATA OM TE ONTHOUDEN
3
23
24
25 december

december
december
december
t/m 9 januari

sinterklaasviering
Kerstviering
12.00 uur alle groepen vrij
Kerstvakantie

