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De “gruitdagen” zijn: woensdag – donderdag - vrijdag

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

MENEER FRANS GAAT MET PENSIOEN!
Alle kinderen zullen thuis weleens de naam ‘Meneer Frans’ hebben genoemd: de
bal ligt op het dak, het digibord doet het niet, mijn notebook start niet op, mijn
fietssleutel is kwijt……Meneer Frans wist altijd raad! Maar nu gaat hij met
pensioen en zullen we hem op school moeten missen. Op donderdag 21 juli
gaan we op een feestelijke manier afscheid van hem nemen met de kinderen en
het team. Er is ook gelegenheid voor ouders om afscheid van Frans te nemen:
dat kan donderdag 21 juli van 14.00 tot 14.30 uur bij de hoofdingang van onze
school. Hopelijk tot dan!

AFSCHEID JUF NATASJA
Na 28 jaar op onze basisschool werkzaam te zijn geweest, gaat juf Natasja ons verlaten en een
nieuwe uitdaging aan.
Op woensdag 20 juli kunt u als ouder tussen 14.00 en 16.00 uur bij Zaal Berentsen in Loo afscheid
van haar nemen. De kinderen kunnen op dinsdag, donderdag en vrijdag tijdens schooluren
afscheid van haar nemen.
EVEN VOORSTELLEN
Mijn naam is Nynke Hollenga en samen met mijn man en twee
dochters woon ik in Duiven.
Voor sommigen misschien een bekend gezicht, ik ben
opgegroeid in Duiven en mijn kinderen zitten ook op IKCRemigius. In mijn vrije tijd ga ik graag uit eten of wandelen in het
bos.
De afgelopen jaren heb ik op het voortgezet speciaal onderwijs
gewerkt. Ik heb daar lesgegeven aan leerlingen die vanwege
onder andere gedragsproblemen niet op het reguliere voortgezet
onderwijs les konden krijgen. Daarna heb ik binnen dezelfde
school diverse zorgtaken verricht zoals 1 op 1 begeleiding aan
kinderen met leerproblemen.
Na de zomervakantie start ik als Intern Begeleider op IKCRemigius. Ik heb er ontzettend veel zin in en kijk er naar uit om
kennis te maken!

DOPJES-CHALLENGE
Ik wil iedereen die met mij heeft mee gespaard bedanken. Ik heb mijn doel meer dan gehaald!
In totaal haalde ik 224 kilo doppen op. 134 kilo metalen dopjes en 90 kilo plastic dopjes.
Ik vond het leuk als er zakjes doppen op mijn tafel stonden. Zo maken kleine beetjes echt het
verschil.
Ik hoop dat iemand volgend schooljaar weer een dopjes-challenge start.

Groetjes van Alex

DATA OM TE ONTHOUDEN
14
15
18
19
20
21
22

juli
juli
juli
juli
juli
juli
juli

Kennismaking nieuwe groepen 13.30 – 14.15 uur
Afscheidsavond groepen 8
Musical groep 8a
Musical groep 8b
Afscheid juf Natasja Zaal Berentsen – Loo 14.00-16.00 uur
Afscheid meneer Frans 14.00-14.30 uur hoofdingang school
12.00 uur alle groepen vrij

