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De “gruitdagen” zijn: woensdag – donderdag - vrijdag

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

Beste ouder/verzorger,
Op 7, 8, 9 en 10 juni zal de 35e editie van de avondvierdaagse in Duiven plaats vinden. Als
ouderraad van IKC Remigius willen wij ook dit jaar weer meelopen onder de naam van onze
school.
Om dit evenement tot een geslaagd geheel te maken, zijn wij van de vierdaagse commissie op
zoek naar ouders/verzorgers die deze 4 dagen willen helpen.
Hiervoor zijn wij op zoek naar ouders/verzorgers die ons willen helpen en zich beschikbaar stellen
om mee te lopen met de 5 kilometer route als begeleider of hulpouder.
Hieronder leest u wat dit inhoudt:
Begeleider:
Hulpouder:
- Hierbij helpt u 4 dagen bij de wandeltocht
- als oplettende ouder in de wandeltocht
- Draagt u een portofoon
- helpt u bij de limonadekraam tijdens de
- Bent u herkenbaar door een hesje en/of vlag
rustpauze
Indien u meer informatie wilt of uzelf op wil geven als begeleider of hulpouder kunt u mailen naar
Penningmeester@ikc-remigius.nl
Denkt u eraan dat opgeven voor deelname aan de avond vierdaagse nog mogelijk is tot en met
zondag 22 mei.
PODCAST HOOP XXL
We kwamen binnen en werden gelijk geholpen.
We werden naar de podcast gebracht en konden beginnen.
Toen we binnenkwamen zagen we een grote tafel met microfoons.
De mensen van de podcast legden uit wat we moesten doen.
We gingen zitten en stelden ons vragen over geluk, bijvoorbeeld: Waar word
jij gelukkig van en Wat vind jij geluk? We moesten ook een voorwerp
meebrengen wat ons geluk bracht.
We kregen ook nog iets lekkers te drinken.
Toen we alle vragen hadden beantwoord kregen we ook nog een wereldbol en een boek.
Door Wouter & Alex uit groep 8

KUNSTWERK
Ben je nieuwsgierig naar de mogelijkheden van Kunstwerk!? Laat je inspireren op de Open Dag
op zaterdag 11 juni a.s. tussen 10.00 uur en 14.00 uur. In zowel de Turmac Cultuurfabriek als
Het Musiater is van alles te beleven.
Maak kennis met het nieuwe cursusaanbod, door het volgen van open lessen, uitproberen van
instrumenten en het bijwonen van optredens. De toegang van het Liemers Museum is op deze dag
gratis!

Check www.liemerskunstwerk.nl voor meer informatie.

DATA OM TE ONTHOUDEN
24-25
26-27
6
7-10
9
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Hercontrole hoofdluis
Hemelvaart, alle groepen vrij
2e Pinksterdag, alle groepen vrij
Avondvierdaagse
Schoolfotograaf gr. 1-2, peuters, baby’s en gr. 8
Studiedag, alle groepen vrij
Schoolreis

