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De “gruitdagen” zijn: woensdag – donderdag - vrijdag

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

Lieve ouders,
Wij willen jullie graag bedanken voor het afgelopen schooljaar en het
betalen van de vrijwillige ouderbijdrage. Wat hebben we daar veel mee
kunnen doen voor, door en met de kinderen:
Sinterklaas:

Voor Kerst moest i.v.m. de lockdown snel iets voor geregeld worden maar het is ons gelukt om de
kinderen toch een klein beetje een kerstgevoel te geven.
Carnaval met een heuse raad van 11. Helaas uitgebreid
hossen en een optocht mocht nog niet, maar hoe leuk was het
om een eigen Carnavalswagen te maken. De kinderen hebben
genoten.

Pasen met een heuse optocht, al moest hij nog in kleine sferen. De
kleintjes op school vonden het super leuk. De onderbouw liep met
versierde paasstokken door school en een stukje over schoolplein.

Dan doen we ook nog ieder jaar iets met een goed doel. Dit jaar hielp Roparun ons. En eindelijk het
mocht ook weer: samen lopen zonder beperkingen. Opa’s, oma’s, ooms en tantes, vaders en
moeders mochten komen kijken. Meester Wilbert genoot er ook van en liep ook mee.

En toen het mooie weer er dan echt aan kwam
waren daar de Koningspelen/sportdag. Onder een
mooi zonnetje hebben de kinderen kunnen genieten
van diverse spelletjes en activiteiten op school en
voor de bovenbouw was het op het terrein van DVV.

De leerlingen van groep 8 mochten weer op kamp. Op de fiets, al was het soms met een drupje
regen, genieten van een aantal dagen geen school maar leuke dingen met zijn allen doen zoals
een spooktocht en naar de bioscoop.
En na 2 jaar mochten we weer de avondvierdaagse lopen. Via de ouderraad liepen er bijna 300
lopers mee. We waren de op één na grootste groep in Duiven. Wat zijn we trots op alle kinderen
die mee gelopen hebben. En dankbaar voor alle hulp die we hebben gekregen met onze kramen.
Ja en na een spetterende feestweek vorig jaar was het dan ook eindelijk zover: we gingen weer op
schoolreisje. Met z’n allen in bussen op naar Megapret in Lievelde voor de onderbouw en voor de
bovenbouw Toverland in Sevenum. Het was op en top genieten.
Ondank dat het soms toch nog een uitdaging was vanwege geldende Corona maatregelen hebben
we het dit jaar toch voor elkaar gekregen om alles door te laten gaan. Maar nogmaals, dankzij
jullie als ouders.
Wij wensen iedereen een super mooie, leuke en gezellige zomervakantie en tot in september.
Op naar weer een mooi schooljaar bomvol leuke activiteiten.

Wij zoeken nog ouders die het leuk vinden om mee te helpen in de ouderraad. We vergaderen 6x
per jaar. Heb je interesse mail dan naar:
OR@IKC-REMIGIUS.NL

BEDANKT
We bedanken verhuur123Duiven voor het gratis ter
beschikking stellen van de hang- en zittafels voor ons
afscheidsfeest met groep 8.
Dank ook namens alle kinderen van groep 8A en 8B
De juffen.

HET TEAM DE OUDERRAAD EN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
WENST JULLIE

EN TOT MAANDAG 5 SEPTEMBER!

DATA OM TE ONTHOUDEN
20 juli
21 juli
22 juli
5 september

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
Eerste schooldag

