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De “gruitdagen” zijn: woensdag – donderdag - vrijdag

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

VERKEERSVEILIGHEID
Het komt nog weleens voor dat ouders/verzorgers wat aan de late kant zijn en dan “even”
de auto voor of op de oprit bij de hoofdingang parkeren.
In verband met de verkeersveiligheid vragen wij u om dit niet te doen en de auto op de
openbare parkeerplaats te parkeren en veilig via de oversteekplaats naar school te lopen.
Dit scheelt qua tijd heel weinig en het komt de veiligheid van alle weggebruikers ten goede.

CARNAVAL 2022 ALAAF!!
Het is bijna zover. Het Carnavalsfeest op ons IKC. De ramen zien er al feestelijk uit en in
de school komt de Ouderraad de gangen ook nog mooi versieren.
Op donderdagochtend 24 februari mogen de kinderen verkleed naar school komen.
Tijdens deze ochtend gaat elke klas hun eigen "praalwagen" maken. De raad van 11 wordt
gevormd door kinderen uit groep 8 en de prins en prinses mogen natuurlijk ook niet
ontbreken.
Voor deze ochtend vragen we u wel om een 10-uurtje mee te geven. Aangezien we er een
feestelijke dag van maken, mag voor deze keer een lekker tussendoortje in de tas worden
gestopt (i.p.v. groente of fruit).
Om 12 uur kunt u de praalwagens bewonderen, die zullen verdeeld staan op het
schoolplein.

VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Binnen onze Medezeggenschapsraad hebben we een cultuurcommissie die eraan wil
bijdragen dat de kinderen van onze school de mogelijkheid hebben om op verschillende
manieren met cultuur in aanraking te komen. Zo kan er bijvoorbeeld een excursie naar een
museum mogelijk worden gemaakt, kunnen de kinderen op locatie een les passend bij een
bepaald thema volgen of kan er op school een gastles worden verzorgd.
Helaas hebben door coronabeperkingen de afgelopen twee jaar veel van deze activiteiten
niet plaats kunnen vinden. De Medezeggenschapsraad wil daarom dit jaar iets speciaals
doen voor de kinderen van onze school.
Dit jaar wordt er vanuit de Stichting: “Geef een boek cadeau” een buitengewoon bijzonder
boek uitgebracht: Het Achterhuis (het wereldberoemde dagboek) van Anne Frank. Het doel
van deze stichting is om het lezen van goede kinderboeken voor elk kind mogelijk te
maken. Ook voor de kinderen die om wat voor reden thuis geen boeken hebben. Onze
Medezeggenschapsraad wil hier dan ook erg graag een bijdrage aan leveren.

Alle onderzoeken wijzen uit dat kinderen die lezen later een betere kans hebben in de
maatschappij. Toch wordt er steeds minder gelezen – thuis en op school. Het Achterhuis is
een boek dat iedereen in Nederland gelezen moet hebben. Omdat het een deel van onze
geschiedenis belicht door de ogen van een opgroeiend meisje. Omdat het toont waartoe
mensen in staan zijn, in de meest positieve en meest negatieve zin van het woord. Omdat
het geschreven is op een manier waardoor het je voor altijd bij blijft: recht uit het hart.
Wereldwijd is Het Achterhuis een van de meest gelezen boeken. Het staat sinds 2009 op
de werelderfgoedlijst voor documenten van Unesco, er zijn meer dan 35 miljoen boeken
wereldwijd verkocht en is in meer dan 70 talen vertaald.
In 2022 is het 75 jaar geleden dat het boek voor het eerst verscheen.
Het dagboek van Anne Frank is een prachtige uitgave met fotokatern en plattegrond. Het
is een boek dat iedereen zal raken en een boek dat uitnodigt tot gesprekken thuis en in de
klas. Een boek dat gezien de historie eigenlijk op geen enkele boekenplank bij iedereen
thuis mag ontbreken. Zeker nu we zelf in deze coronatijd hebben ervaren hoe moeilijk het
is om beperkt te worden in de dingen die we graag willen doen en ervaren hoe ontzettend
belangrijk vrijheid is.

"NIEMAND IS OOIT ARM GEWORDEN
DOOR TE GEVEN”
-ANNE FRANKHoe kunnen wij de kinderen van onze school in aanraking laten
komen met dit boek......door het te geven. We vinden het vanuit de
cultuurcommissie van de Medezeggenschapsraad een mooie
gedachte om de kinderen van IKC-Remigius dit boek mee te geven.
Wellicht om nu al te lezen en voor de jongere kinderen om te
bewaren voor later.
We hopen dat dit boek een mooie plaats mag krijgen op het boekenplankje van uw
kind.

Namens de Medezeggenschapsraad van IKC-Remigius.
EVEN VOORSTELLEN….
Maatschappelijk werk op scholen
Hallo kinderen, ouders, grootouders en verzorgers van kinderen
van deze basisschool,
Iedereen doet zijn best om zijn of haar kind zo goed mogelijk op
te voeden. Toch zijn er soms vragen over de opvoeding van uw
kind op school en/of thuis. Bijvoorbeeld over luisteren, contact
met leeftijdsgenoten, druk of juist teruggetrokken gedrag
enzovoort. Ook kan er sprake zijn van een echtscheiding,
financiële problemen, een sterfgeval of een andere vorm van
verlies binnen het gezin. Vaak helpt het om er met iemand over
te praten.
Ik ben Hilde van der Velde en ben gedurende het zwangerschapsverlof van Carlijn als
maatschappelijk werker betrokken op uw basisschool. U kunt bij mij terecht wanneer u

vragen heeft over opvoeden en opgroeien, maar ook om gewoon een keer kennis te
maken.
We kunnen samen kijken naar uw vragen en mogelijke oplossingen. Indien gewenst kan ik
ook met uw kind in gesprek gaan. We kunnen afspreken op school, bij u thuis of op het
kantoor van het Algemeen Maatschappelijk Werk in Duiven of Westervoort. Er zijn geen
kosten verbonden aan de gesprekken.
U kunt mij benaderen via de leerkracht of intern begeleider, maar u kunt mij op de dinsdag,
woensdag of donderdag ook rechtstreeks bereiken op 06-10021110 of
h.vandervelde@santepartners.nl.

DATA OM TE ONTHOUDEN
23
24
24
25
25 februari
7-11

februari
februari
februari
Februari
t/m 6 maart
maart

Rapporten groep 1 t/m 8
08.30-12.00 uur carnaval
Vanaf 12.00 uur iedereen vrij
Studiedag, iedereen vrij
Voorjaarsvakantie
hoofdluiscontrole

