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De “gruitdagen” zijn: woensdag – donderdag - vrijdag

Een positieve besmetting kunt u melden via meldingtest@ikc-remigius.nl (privacyregelgeving)
KONINGSSPELEN VRIJDAG 22 APRIL 2022 GROEP 1 t/m 4
Aanstaande vrijdag 22 april is het zover, de koningsspelen 2022!
Wat fijn dat er weer ouders zijn die zich hebben opgegeven om te komen helpen. Deze dag gaan
de groepen 1 t/m 4 allemaal leuke spelletjes spelen rondom school. Zoals blikgooien, reuze twister,
stoelendans, zaklopen etc. En als klap op de vuurpijl zal er zelfs een springkussen voor groep 1-2
en een stormbaan voor groep 3-4 zijn.
Hieronder volgt nog wat extra info voor de groepen 1 t/m 4:
- Om 8.45 uur start de sportdag met een openingsdans.
- De dag eindigt om 12.00 uur
- Graag zelf drinken en een tussendoortje meenemen. Dit mag ondanks dat vrijdag een ‘gruitdag’
is, iets lekkers zijn.
- Het zou prettig zijn als uw kind gemakkelijke kleding aan heeft, zodat het vrij kan bewegen.
Oranje kleding/ accessoires zou natuurlijk wel erg leuk zijn!
We gaan er een leuke en sportieve dag van maken!
KONINGSSPELEN VRIJDAG 22 APRIL 2022 GROEP 5 T/M 8
De groepen 5 t/m 8 gaan zoals al eerder aangegeven naar DVV. Groep 5 zal met auto's gaan en
de groepen 6 t/m 8 fietsen (al dan niet met begeleiders). We creëren daar een verzamelpunt om
onze spullen neer te leggen, waar EHBO voorzieningen zijn en waar er pauzes kunnen worden
gehouden. Hieronder volgt nog wat extra info voor de groepen 5 t/m 8:
- Iedereen komt op de gewone tijd naar school. Groep 6 t/m 8 op de fiets.
- De dag eindigt bij DVV. De laatste activiteiten eindigen om 13.30 uur. Dan verzamelen we alle
spullen en wensen we elkaar een fijne vakantie. 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 moet fietsen?
- Graag zelf drinken en een tussendoortje meenemen. Dit mag ondanks dat vrijdag een ‘gruitdag’
is, iets lekkers zijn.
- Het zou prettig zijn als uw kind gemakkelijke kleding aan heeft, zodat het vrij kan bewegen.
Oranje kleding/ accessoires zou natuurlijk wel erg leuk zijn.
SCHOOLREIS 2022
Het lijkt nog ver weg, maar donderdag 7 juli gaan we op schoolreis.
We hebben er heel veel zin in om weer te mogen gaan en we streven ernaar om er een
onvergetelijke, leuke dag van te maken.
Voor deze dag zijn we op zoek naar hulpouders die kinderen uit de groepen 4 tot en met 6 willen
begeleiden.
Daarom deze oproep: Welke ouders kunnen en willen graag meehelpen met de schoolreis?
Via deze link kunt u zich opgeven.
U wordt niet ingedeeld in het groepje bij uw eigen kind.
De aanmelding kan tot uiterlijk 22 april 2022
De schoolreiscommissie

EYE QUEST
Oogontwikkeling bij kinderen is een ontzettend belangrijk en actueel onderwerp. Kinderen turen
steeds meer op schermen en spelen minder buiten, terwijl afwisseling, regelmatige pauzes en
natuurlijk licht zo belangrijk zijn. Wanneer de huidige trend zich doorzet, dan heeft in 2050 de helft
van de wereldbevolking een min-sterkte (bijziendheid) en zal een hoge minsterkte wereldwijd een
van de grootste oorzaken zijn van blindheid.

Het remmen van bijziendheid
Gelukkig is er ook goed nieuws: de achteruitgang van kinderogen is tot 60% te remmen door goede
voorlichting en - als het nodig is - via speciale oogdruppels, contactlenzen en/of brillenglazen. Ons
team optometristen ziet het als een van zijn belangrijkste taken in de oogzorg om het remmen van
bijziendheid regelmatig onder de aandacht te brengen.

De nieuwe Eye Quest in Duiven: een speurtocht met uitdagende puzzels
Het afgelopen jaar lanceerden we een unieke voorlichtingscampagne om de
bewustwording over de ontwikkeling van kinderogen te verhogen. Tien
basisscholen in Duiven haakten aan en bijna 500 kinderen hebben de Eye
Quest – een speurtocht met leuke opdrachten voltooid. Vanwege het succes en
omdat buiten zijn een belangrijke positieve uitwerking heeft op de oogontwikkeling hebben we nu een nieuwe speurtocht uitgezet in Duiven. Tijdens
de speurtocht krijgen de kinderen op een ludieke manier voorlichting over hoe
je zelf voor een goede oogontwikkeling zorgt en waarom dit belangrijk is.

De mascotte van de Eye Quest: de bij
Omdat het gaat om bijziendheid is het logo van de Eye Quest dit jaar een bij.
Voltooien de kinderen hun Eye Quest, dan krijgen ze een klein insectenhotel
zodat we ook de bijen zelf helpen. Ook verloten we een gave stuntstep onder
alle deelnemers.

Duurzame hoofdprijs: een groot insectenhotel
Voor de basisschool met de meeste deelnemers (naar rato) hebben
we een bijzondere hoofdprijs: een mooi groot insectenhotel dat
geplaatst kan worden op het schoolplein. Alle insectenhotels zijn
duurzaam, want ze zijn gemaakt van resthout in een sociale
werkplaats.

Actieperiode
De speurtocht kan gelopen worden in de periode van 2 t/m 7 mei. Op woensdag 4 mei en vrijdag 6
mei van 12:00 tot 15:00 zijn lokale imkers in de winkel aanwezig om de kinderen extra voorlichting
te geven over de bij.
We verwachten de kaarten voor de speurtocht 20 april bij de scholen af te leveren, zodat ze op
donderdag en vrijdag uitgedeeld kunnen worden in de klassen.
Dank voor jullie deelname en veel speurplezier! :)
Koen Koers & Elien Koers – Janssen
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Eindtoets
Koningsspelen
Meivakantie incl. koningsdag
Hoofdluiscontrole

Maak je eigen slijm op de
Techniekdag de Liemers
Zevenaar, 11 april 2022
In ons dagelijks leven spelen wetenschap en techniek een grote rol. Ook in sectoren waar je
misschien niet zo snel techniek verwacht, zoals de zorg, het onderwijs of creatieve beroepen.
Kiezen voor een technische opleiding betekent kiezen voor een toekomstbestendige baan met
goede arbeidsvoorwaarden!
Techniekdag de Liemers op zaterdag 14 mei
Op zaterdag 14 mei a.s. vindt weer de Techniekdag de Liemers plaats. Doel van de Techniekdag is
kinderen in de leeftijd van 8 tot14 jaar spelenderwijs in aanraking te laten komen met techniek.
Deelnemende bedrijven en onderwijsinstellingen laten op de Techniekdag door middel van doeactiviteiten zien hoe leuk en breed techniek is. Alle aspecten van techniek komen deze dag aan
bod: van het aansluiten van een warmtepomp tot je eigen slijm maken en van bladblaasvoetbal tot
het programmeren van een robot.
Locatie en tijden
De Techniekdag op zaterdag 14 mei vindt plaats bij Müller European Truck en Trailer Care aan de
Dijkgraaf 24 in Duiven. De Techniekdag is geopend van 10.00 tot 16.00 uur en is voor iedereen
gratis toegankelijk. Aanmelden is niet nodig.
Meer informatie over deze dag vind je op www.techniekdag.nl/techniekdag-de-liemers

