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De “gruitdagen” zijn: woensdag – donderdag - vrijdag

Een positieve besmetting kunt u melden via meldingtest@ikc-remigius.nl (privacyregelgeving)
DONDERDAG 21 APRIL 2022 AFSCHEID JUL LIENKE VAN HAL
…En toen was het echt zover; donderdag 21 april was mijn laatste schooldag op de Remigius en moest ik
afscheid nemen van al die lieve, leuke kinderen en mijn dierbare collega’s…
Wat is het mooi als je na 47 jaar onderwijs afscheid neemt omdat het je pensioengerechtigde leeftijd is en
niet omdat je er geen zin meer in hebt- integendeel! Van het werken met ‘mijn’ kinderen en dit laatste
schooljaar in groepjes heb ik altijd genoten en kinderen zijn altijd weer inspirerend!
De kinderen en collega’s hebben me een fantastisch-leuke laatste werkdag bezorgd en het afscheid van die
lieve kids was ontroerend!- zie de foto’s!
Ook werd ik verwend met drie prachtige kunstwerken van de groepen 3 en 4!!
Maar nu mag ik dan gaan genieten van mijn pensioen en binnenkort samen met mijn man die ook zover is.
Met mijn laatste jaren op de Remigius heb ik mijn juffenloopbaan op een heel fijne manier afgesloten,
waarvoor mijn hartelijke dank!
Ik wens jullie kinderen en ouders alle goeds en mijn collega’s zie ik graag in juli nog terug voor een
afscheidsfeestje bij ons thuis…
Hartelijke groet van ‘juf’ Lienke

De laatste dag van juf Lienke werd gestart met een mooie bos bloemen van onze bestuurder
Annemieke Miltenburg van ons bestuur Innerwaard

Juf Lienke mocht haar laatste schooldag werken met de kinderen op kantoor van meester Wilbert

De dag werd buiten in de zon afgesloten door de groepen 3 en 4: zij zetten juf Lienke in het zonnetje en
boden haar een mooi kunstwerk aan.

Maar natuurlijk konden de andere groepen niet achter
blijven; daarom mocht juf Lienke een laatste rondje
lopen door ons IKC in een erehaag gemaakt van alle
kinderen van groep 1 t/m 8

VAN DE OUDERRAAD
Heb je nog interesse om je als voorzitter van de ouderraad op te geven stuur dan voor vrijdag 13 mei 2022
12.00 uur een mail naar penningmeester@ikc-remigius.nl

Beste leerlingen, ouders en/of begeleiders,
Als ouderraad van IKC Remigius willen we ook dit jaar weer meelopen met de
avondvierdaagse. Dit gaan we doen onder de naam van onze school IKC
Remigius. Dit fantastische wandelfestijn zal plaatsvinden van dinsdag 7 t/m
vrijdag 10 juni en wordt georganiseerd vanuit de ouderraad. Wij willen er een
gezellige wandeltocht van maken.
Het inschrijfgeld bedraagt € 6,00 per persoon, inclusief een medaille. Je kunt je ook inschrijven voor € 3,50
per persoon maar dan krijg je geen medaille. Alle 4 de wandeldagen krijg je bij de pauzeplek wat drinken en
een kleine versnapering aangeboden. Tevens ben je dan ook verzekerd via de wandelbond.
Opgeven kan heel eenvoudig door een mail te sturen naar penningmeester@ikc-remigius.nl.
LET OP vermeld in de mail de naam van de loper(s), in welke klas ze/je zit en voor de hoeveelste keer je
meeloopt. Loop je zonder medaille mee dan ook dit graag aangeven. Mochten ouders/ begeleiders ook
meelopen voor een medaille dan ook graag dit in de email vermelden.
Aanmelden kan tot en met zondag 22 Mei. De betaling zal na deze datum volgen via schoolkassa.
Wij hopen op heel veel aanmeldingen, zodat wij als IKC-Remigius er een gezellige tocht van kunnen maken.
Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn, spreek dan een van de leden van de ouderraad aan of stuur een
mail naar: Penningmeester@ikc-remigius.nl
Het avondvierdaagse team vanuit de ouderraad IKC Remigius

DATA OM TE ONTHOUDEN
9-13
24-25
26-27
6
7-10
9
24 + 27

mei
mei
mei
juni
juni
juni
juni

Hoofdluiscontrole
Hercontrole hoofdluis
Hemelvaart, alle groepen vrij
2e Pinksterdag, alle groepen vrij
Avondvierdaags
Schoolfotograaf gr. 1-2, peuters, baby’s en gr. 8
Studiedag, alle groepen vrij

