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De “gruitdagen” zijn: woensdag – donderdag - vrijdag

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

VOORTGANG REALISATIE NIEUWBOUW IKC-REMIGIUS
Beste ouders/verzorgers,
Achter de schermen is de afgelopen maanden hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de bouw van het
nieuwe IKC Remigius. Op dit moment is de uitwerking van de bouwplannen zover dat binnenkort gestart zou
kunnen worden met de aanbesteding. Echter, het definitief opstarten van de aanbestedingsprocedure kan op
dit moment nog niet plaatsvinden. Daarvoor moet eerst de datum duidelijk zijn wanneer er ook daadwerkelijk
gestart kan worden met de bouw. Dat is zeker op dit moment belangrijk omdat, en dat zal u niet ontgaan zijn,
er veel onzekerheid is over bijvoorbeeld de prijsvorming en de schaarste van materiaal in de bouw.
Duidelijkheid over de datum ontstaat wanneer het bestemmingsplan definitief is. De voorbereiding voor die
bestemmingsplanwijziging heeft enige maanden vertraging opgelopen. Deze vertraging ligt bij de
werkzaamheden die via de gemeente lopen.
Inmiddels zijn we als schoolbestuur en iedereen die het bestuur hierbij ondersteunt met de gemeente in
gesprek om tot duidelijke afspraken te komen. Vooralsnog ziet het er naar uit dat in plaats van in juli het
bestemmingsplan in de gemeenteraad behandeld kan worden op 4 oktober. Dit betekent een flinke
tegenvaller, maar iedereen hoopt nu dat het in oktober gaat lukken.
Op het moment dat de toezegging vanuit de gemeente voor 4 oktober binnen is kunnen we starten met de
aanbestedingsprocedure. Het is ons voornemen om daarna te starten met de nieuwbouw aan het einde van
dit kalender jaar. We praten dan over een vertraging van ongeveer vier maanden.
We hopen u zo spoedig mogelijk duidelijkheid te kunnen geven over de definitieve planning.
Wilbert Arends,
Directeur IKC Remigius.
DE INLOOPWEEK
van maandag 11 tot en met donderdag 14 april.
Vanaf maandag 11 april heten we alle ouders/verzorgers van alle groepen 1 tot en met 8 welkom tijdens het
inloopmoment op ons IKC.
De organisatie: U heeft deze week de mogelijkheid om op één zelfgekozen moment de klas te bezoeken
tijdens de inloop. Houdt u wel rekening met de gymtijden? Gaat een groep om 08.30 gymmen dan is er geen
inloop en kunt u gebruik maken van de andere drie inloopmomenten.
Voor wie: De inloop is voor alle groepen vanaf 08.30 uur tot 08.45 uur. In de inloop werken de kinderen aan
zelfgekozen opdrachten of werkjes. In alle groepen kunnen de kinderen u zelf vertellen waar ze aan werken
tijdens de inloop. Om 08.45 starten de leerkrachten met het bespreken van het dagprogramma. Op dat
moment is het meekijkmoment voorbij.
Hoeveel ouders/verzorgers: Per inloopmoment kan er één ouder mee naar de groep. Wilt u beiden mee naar
de inloop dan kan dat op twee verschillende dagen. Zo zorgen we er samen voor dat het niet te druk wordt.
Wat fijn dat dit weer mogelijk is. Leerlingen en leerkrachten hopen dat er veel ouders zijn die gebruik kunnen
maken van het inloopmoment.
Tot volgende week.
Team IKC-Remigius.

VANUIT DE PAASCOMMISSIE
Beste ouders/ verzorgers,
A.s. donderdag 7 april lopen we een Palmpaasoptocht met de groepen 1 t/m 8. Hiervoor hebben de kinderen
van groep 1 t/m 4 een nog niet versierde palmpaasstok nodig (voorzien van de naam en groep van uw
kind!!). De Palmpaasstokken zullen op school versierd worden in de groepen 1 t/m 4 samen met de hulp van
groep 5 t/m 8. De stok kan nog t/m donderdag meegenomen worden.
Komt u gezellig kijken naar de optocht? We vertrekken om 13.45 uur en maken op het schoolplein een lange
stoet. We vertrekken bij het hek voor het bruggetje op het grote plein. We willen u vragen om langs de kant
naar de kinderen te komen kijken tijdens onze Palmpaasoptocht.
De route is als volgt:
We verlaten het schoolplein via het hek bij het bruggetje.
1. We lopen via het bruggetje het schoolplein af.
2. We slaan rechtsaf richting de “Elshof”.
3. We steken over en zullen door het winkelcentrum lopen.
4. Bij “Calamita” het winkelcentrum weer verlaten.
5. Linksaf het Remigiusplein op.
6. Over het Remigiusplein langs de OGtent en Brasserie Een Mooie Dag.
7. Bij Zeeman weer het winkelcentrum in.
8. Bij Appie het winkelcentrum weer verlaten.
9. Linksaf richting school.
10. Oversteken bij de ingang van het winkelcentrum richting school.
11. Lopen we via het bruggetje weer het grote plein op.

Tot slot:
Volgende week donderdag 14 april houden we een Paaslunch in de klas. Vorige week is de inschrijflijst voor
deze lunch via Parro opengezet en kan er ingeschreven worden.
De kinderen moeten deze dag een beker, bord en bestek meenemen (voorzien van naam). De leerkracht
zorgt voor een gezellige aankleding van deze lunch.
Met vriendelijke groeten, de Paascommissie

Palmpasenviering en optocht Andreaskerk Zevenaar zondag10 april 2022
Op zondag 10 april 2022 wordt in de H. Andreaskerk te Zevenaar om 10.30 uur Palmpasen
gevierd. Alle kinderen zijn van harte welkom om – als ze dat willen – met hun palmpaasstok
naar de kerk te komen. Pastoor Thanh gaat samen met pastoraal werker Jeroen Heemink
voor in de viering. Koor sAmen zorgt voor de muzikale omlijsting.
Na afloop van de viering wordt er een optocht door Zevenaar gehouden. Drumfanfare St.
Jan uit Babberich gaat voorop in de optocht. De route loopt via de Markt, over het Raadhuisplein, door de
Molenstraat langs ‘De Pelgromhof’ en ‘September’ om vervolgens weer via de Nieuwe Doelenstraat terug te
gaan naar de H. Andreaskerk. Onderweg delen de kinderen paaseitjes uit.
Na afloop van de optocht staat de koffie, thee en limonade klaar en is er ook nog wat lekkers voor de kinderen.
Iedereen is van harte welkom!

werkgroep familievieringen
H. Andreaskerk Zevenaar

GEZOCHT TWEE NIEUWE MR-LEDEN
MET INGANG VAN HET NIEUWE SCHOOLJAAR
Na een fijne samenwerking zullen wij aan het einde van dit schooljaar helaas afscheid moeten nemen van de
heren D. van Mook en M. Ruitenberg als leden van de oudergeleding van de MR.
Dit betekent dat er met ingang van het schooljaar 2022-2023 twee plaatsen vacant komen binnen onze
MR.
De MR komt in een aantal vergaderingen per jaar bij elkaar om te spreken over
allerlei beleidszaken. Vindt u het ook leuk om mee te denken en praten over het wel en wee van onze school
dan is dit het moment om onze MR te komen versterken.
Bij deze stellen we u in de gelegenheid om zich verkiesbaar te stellen.
Indien U belangstelling heeft om zitting te willen nemen in onze MR kunt u zich voor vrijdag 15 april
opgeven door HIER te klikken.
Als er meer kandidaten zijn die in de MR zitting willen nemen, zullen we een verkiezing moeten organiseren.

Namens de verkiezingscommissie van de MR.
Dorette Janssen en Majolica Visscher.
1 APRIL!!!
De kinderen van de groepen 6 waren afgelopen vrijdag door de gemeente Duiven uitgenodigd om te komen
helpen met het bouwrijp maken van de grond voor de nieuwbouw van IKC-Remigius. Tenminste…………dat
dachten ze!
Uitgerust met emmers, schepjes, laarzen en bouwhelmen vertrokken de groepen 6 op vrijdagochtend 1 april
naar de bouwlocatie. Daar werden de kinderen verwelkomd door een aantal echte bouwvakkers die de plaats
voor de graafwerkzaamheden precies konden aanwijzen. Direct aan de slag met z'n allen!!! Vol
enthousiasme staken de kinderen hun handen uit de mouwen en gingen hard aan het werk om de grond voor
onze nieuwe school bouwrijp te maken. Want........ hoe eerder de nieuwbouw écht zou kunnen beginnen, hoe
beter!!! En de kinderen wilden daar natuurlijk graag hun steentje aan bijdragen. Er werd zelfs archeologisch
onderzoek gedaan en een eerste kostbare schat werd in de grond gevonden....... een bijzonder voorwerp uit
de ijzertijd; of was het toch gewoon een stuk ijzerdraad?
Groot was de hilariteit toen de kinderen er achter kwamen dat ze in de maling waren genomen: 1APRIL!!!! Al
het graafwerk voor niets; maar de kinderen en de juffen hebben wel heel erg veel plezier aan deze grap
beleefd.

OUDERHULP KONINGSSPELEN GROEP 1 t/m 4
Heel fijn dat er al ouders zijn die zich hebben aangemeld om op 22 april te komen helpen bij de
koningsspelen!
Maar.....we komen nog steeds mensen tekort!
Dus heeft u tijd en zin om te komen helpen, heel graag!! Ook kan het zijn dat een opa of oma het leuk vindt
om deze ochtend een groepje kinderen te begeleiden, dat mag ook natuurlijk!
Via deze link kunt u zich opgeven!
Alvast bedankt!
Volgende week krijgt u verdere informatie over deze dag!

KONINGSSPELEN 2022 - 22 april 2022 groep 5 t/m 8
De Koningsspelen voor de groepen 5 t/m 8 zal dit jaar weer op de velden van DVV worden georganiseerd.
De groepen 5 zullen met auto's naar DVV worden gebracht. De groepen 6 t/m 8 gaan op de fiets. Groep 6
fietst onder leiding van hulpouders.
De ouders van groep 5 en 6 krijgen een dezer dagen de vraag van de groepsleerkrachten om te rijden of om
mee te fietsen.
De leerlingen komen op de normale tijd in sportkleding naar school en nemen zelf een tussendoortje, drinken
en lunch mee.
Daar is een verzamelpunt voor alle spullen.
Het programma aldaar duurt tot uiterlijk 14.00 uur.
Daarna zijn de leerlingen vrij: ze mogen daar worden opgehaald of zelfstandig naar huis gaan. Geeft u zelf
aan bij de leerkracht van uw kind wanneer hij of zij met de leerkrachten mee terug naar school fietst.

Astrum-koningsspelen
Goedendag de Astrum koningsspelen komen er aan! De Astrum
koningsspelen zullen plaats gaan vinden op vrijdag 22 april van
10:30 tot 13:30 bij DVV en hockeyclub Westerduiven. De aanvang
voor de sportdag is om 09:45 dan volgt er een gezamenlijke warming
up en daarna gaan we de groepen verdelen en lekker sporten.
Via deze brief willen wij jullie informeren over een aantal dingen. Het
eerste punt is de fietsenstalling. De gemeente regelt dranghekken
voor alle fietsen, de dranghekken staan op de parkeerplaats. Alle
dranghekken zijn genaamd van school tot school zodat elke school
zijn of haar aparte vak heeft voor de fietsen. Het volgende punt is
het eten en drinken, de kinderen zullen allemaal een eigen lunch
pakket moeten meenemen. Er is een watertappunt aanwezig (neem
wel je eigenflesje mee) . Wij gaan proberen te zorgen voor een
centraal punt per school zodat daar altijd een aanspreek punt
aanwezig is. EHBO is aanwezig voor de veiligheid. Ook gaan we aan
de slag met verkeersregelaars.

Wie zijn wij?
Wij zijn Job de Lijster, Ruben
Calvino, Noer Zouaidia, Steyn van
der Werff en Sanne van den Berg.
Wij zitten in het 3e en 4e jaar van
het Astrum college en doen de
opleiding sport & bewegen. Wij
organiseren dit jaar de Astrum
koningsspelen. Het organiseren
van de Astrum koningsspelen is
een onderdeel van ons examen.
Wij hebben er harstikke veel zin in.

VAN DE OUDERRAAD
Morgen ontvangen de mensen die de ouderbijdrage nog niet betaald hebben, via Parro een herinnering.
Mocht er om welke reden dan ook niet voldaan kunnen worden aan de vrijwillige ouderbijdrage via de Parro
app, dan mag u altijd contact opnemen met Wilbert of met de penningmeester van de ouderraad via e-mail
Penningmeester@ikc-remigius.nl. Dan kan er een passende oplossing gevonden worden.

GEZOCHT VOORZITTER OUDERRAAD
De ouderraad (OR) is een groep enthousiaste ouders van leerlingen van IKC-Remigius. Wij houden ons
onder andere bezig met het (mede) organiseren van binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierbij valt te
denken aan verschillende activiteiten zoals het sinterklaasfeest, de kerst- en paasviering, het schoolreisje en
sportdag.
Daarnaast heeft de OR een klankbordfunctie voor de leden van de MR (medezeggenschapsraad) en het
team van de school . De OR beheert de jaarlijkse ouderbijdrage, deze wordt besteed aan activiteiten van de
school.
De ouderraad van IKC Remigius is vanaf volgend schooljaar op zoek naar een voorzitter van de
ouderraad.
We zoeken een voorzitter die een schakel tussen ouders en de school met motiverende eigenschappen en
affiniteit heeft met vrijwilligers en vrijwilligerswerk.
Beschik je over communicatieve vaardigheden en heb je ervaring met het leiden van vergaderingen en ben je
bereid tijd vrij te maken om een bijdrage te dragen aan de verdere professionalisering van de ouderraad?
Taken
 De voorzitter vormt samen met de penningmeester en secretaris het dagelijks bestuur van de
ouderraad en is het eerste aanspreekpunt voor de school namens de ouderraad.
 Samen met de secretaris en penningmeester zorg je voor de voorbereiding van de
ouderraadsvergaderingen en bijeenkomsten van de ouderraad.
 Leiden van vergaderingen van de ouderraad.
 Meedoen en meedenken in de vergaderingen. Er wordt ca. 6 keer per schooljaar vergaderd in de
avonduren. Het verloop van activiteiten, de evaluaties en nieuwe activiteiten worden hier besproken.
Het team wordt tijdens deze vergaderingen vertegenwoordigd door management teamleden
 Vertegenwoordiging van de ouderraad bij externe aangelegenheden.
 Onderhouden van contacten met de schoolleiding.
 Tijdsbesteding ongeveer 6 uur per maand.
Wat te doen:
Wil je meer informatie vraag dan een van de leden van de ouderraad of stuur een mail.
Wil je je opgeven voor de functie van voorzitter ouderraad, stuur dan een e-mail naar
penningmeester@IKC-Remigius.nl

Sponsorloop, rennen of wandelen voor een goed doel
Hallo leerlingen en ouders!
Op woensdag 30 maart hebben twee teamleden van Team 073 Liemers for Life in elke klas een presentaties
gegeven over de sponsorloop die we met z’n allen op 14 april vanaf de school gaan lopen. Wij hebben een filmpje
laten zien over ons team, korte uitleg over de Roparun en een uitleg over de sponsorkaart.
Dit filmpje is terug te vinden op Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=zdxAw6bMOVI&t=20s
Graag zetten we de belangrijkste dingen nog even op een rijtje en delen we aanvullende info.
Belangrijke data:
Woensdag 30 maart
Donderdag 14 april
Donderdag 21 april

Sponsorkaart en uitleg gekregen in de klassen, de startdag om je sponsoren te gaan
verzamelen! Betalen kan per QR code of contant.
De RemigiusRun! Sportieve kleding en schoenen aan en we gaan ervoor! Publiek is
welkom om jullie aan te moedigen!
Laatste dag waarop je eventueel contant geld inlevert bij je juf of meester.

Tijden en route RemigiusRun 14 april 2022:

10:00 uur Peuters & kleuters

11:00 uur Groep 3 & 4

13:15 uur Groep 5, 6, 7 & 8

Uitleg route symbolen

Ouders, opa‘s, oma’s en andere belangstellenden ….
De sportieve kanjers kunnen elke aanmoediging gebruiken, dus kom ook op
donderdag 14 april!!

Namens het team van Liemers for Life alvast heel erg bedankt!

Volg ons, nu en tijdens de Roparun op:
Teampagina

https://roparun.nl/nl/teams/alle-teams/#/teams/73

Facebook

https://www.facebook.com/TeamLiemersForLife
https://www.instagram.com/liemersforlife

Instagram

DATA OM TE ONTHOUDEN
7
14
15-18
20-21
22
23 april t/m

april
april
april
april
april
8 mei

Palmpaasoptocht
Sponsorloop Roparun
Goede Vrijdag / 2e Paasdag
Eindtoets
Koningsspelen
Meivakantie incl. koningsdag

