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De “gruitdagen” zijn: woensdag – donderdag - vrijdag

Een positieve besmetting kunt u melden via meldingtest@ikc-remigius.nl (privacyregelgeving)
SCHOOLREIS
Het duurt nog maar een kleine 3 weken en dan…..
gaan we 7 juli op schoolreis!
Daarom nogmaals even een herhaling qua info en schooltijden:
Groep 1 t/m 3
· Dit jaar naar Mega pret in Lievelde gaan.
· De kinderen op school verwacht worden om 8.30 uur.
· De bussen vertrekken om 9.00 uur.
· De bussen zullen rond 15.30 terug zijn.
· De kinderen krijgen daar een lunch!
Groep 4 t/m7
· Gaan naar Toverland in Sevenum.
· De kinderen worden om 8.15 uur op school verwacht.
· Zij vertrekken om 8.30 uur.
· Zij zullen rond 17.00 terug zijn.
· De kinderen krijgen daar een lunch.
Verdere informatie volgt de volgende keer in het kikkernieuws !
Met vriendelijke groet, de schoolreiscommissie.
VOORZITTER OUDERRAAD
Met ingang van het nieuwe schooljaar 2022-2023 ben ik voorzitter van de ouderraad. Ik zal
mij daarom even voorstellen aan jullie.
Ik ben Mariken Braam en woon sinds 2018 samen met mijn 2 jongens Ruben & Luuk in
Duiven. Vanaf 2019 ben ik met veel plezier lid van de ouderraad. Ik hoop als voorzitter
samen met de andere leden van de ouderraad veel leuke dingen te organiseren voor de
kinderen van de school.
Mocht je hierover willen meedenken of willen weten wat wij als ouderraad allemaal doen of
als je ideeën hebt spreek mij of een van de andere leden dan aan of stuur mij een mail via:
voorzitter-or@ikc-remigius.nl Ook als er andere zaken zijn die je wil aankaarten ten
aanzien van de ouderraad mag je mij natuurlijk mailen of aanspreken.

GEVONDEN VOORWERPEN
Volgende week worden de spullen die niet opgehaald zijn aan het goede doel gegeven.
Mist u iets, kom even kijken. Het ligt bij de printer tegenover het kantoor van meester Wilbert.
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Studiedag, alle groepen vrij
Schoolreis
Kennismaking nieuwe groepen 13.30 – 14.15 uur
Afscheidsavond groepen 8
Musical groep 8a
Musical groep 8b
12.00 uur alle groepen vrij

