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De “gruitdagen” zijn: woensdag – donderdag - vrijdag

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

HERINNERING VAN DE OUDERRAAD

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

Beste ouder(s)/verzorger(s) van de kinderen uit groep 5 t/m 8,
Op woensdag 18 mei 2022 organiseert korfbalvereniging Duko het schoolkorfbaltoernooi voor de
kinderen van groep 5 t/m 8. Wij nodigen uw kind van harte uit om zich in te schrijven voor dit
toernooi, hieronder vindt u meer informatie over het toernooi.
Schoolkorfbaltoernooi op woensdag 18 mei 2022!

Het toernooi is opgesplitst in twee toernooien, er is een apart toernooi voor de groepen 5-6 en een
apart toernooi voor de groepen 7-8. Bij korfbal spelen jongens en meisjes gemixt in een team tegen
elkaar. Per school/klas mogen er meerdere groepjes meedoen.
Een team bestaat uit minimaal 4 en maximaal 8 deelnemers. Elke school mag meerdere teams
vormen. Er wordt 4 tegen 4 gespeeld en het is handig om een wisselspeler te hebben. Korfbal is
daarnaast een sport waar meiden en jongen samen spelen. Gemengde teams zijn dus van harte
welkom!
Inschrijven tot en met vrijdag 22 april

Wilt uw kind meedoen? Zorg dan dat uw zoon of dochter samen met zijn groep inschrijft via het
digitale inschrijfformulier. Per team is één begeleider verplicht. Het inschrijfformulier is te vinden op
onze site: www.dukoduiven.nl
Begeleiden

Per groep van minimaal 4 en maximaal 8 kinderen is minimaal één begeleider nodig. Lijkt het u
leuk om een groepje te begeleiden? Geeft u zich hiervoor dan uiterlijk 22 april op. Dit doet u door
uw naam, telefoonnummer en e-mailadres in te vullen op het formulier bij de groep van uw kind.
Let op: per groep moet er minimaal één begeleider opgegeven worden, anders kan er niet worden
deelgenomen. Mocht het zijn dat dit echt niet lukt mail dan naar schoolkorfbalduiven@gmail.com,
mogelijk kunnen we hier nog iets in betekenen.
Clinic

Op woensdag 11 mei vindt er een clinic plaats, van 15.00 tot 16.30. Opgeven voor deze clinic kan
via Sjors Sportief. Wilt uw kind dus alvast oefenen voor het toernooi of gewoon kennismaken met
korfbal dan nodigen we u van harte uit op onze sportvelden.
Inschrijven voor groep 5/6: Korfbal clinic Duko Duiven (sjorssportief.nl)
Inschrijven voor groep 7/8: Korfbal clinic Duko Duiven (sjorssportief.nl)
Meer weten?

Heeft u vragen of opmerkingen, mail dan gerust naar schoolkorfbalduiven@gmail.com of kijk op de
site: www.dukoduiven.nl
Graag tot ziens op woensdag 18 mei of tijdens één van onze clinics.
Met vriendelijke groet,
de Schoolkorfbal commissie van Duko Duiven.
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