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Als je je verveelt, en de iPad is weer zoek
Trek je laarzen aan, en je vieze ouwe broek 
Ook al regent het pijpenstelen
Je kunt altijd buiten spelen
Het avontuur ligt bij jou om de hoek
 
Lekker springen in de plassen, uren lezen in
de zon
Zet een tent op in de tuin, of op je balkon
 
Gi-ga-groen, gi-ga-groen
Kom mee naar buiten,
Er is genoeg te doen
Kijk om je heen
We kunnen takken sjouwen,
Hutten bouwen,
Slootjespringen,
Keihard zingen
Dromen met een grasspriet in je mond
Van die bank af met je kont

Timmer zelf een boomhut, met een vogelhuis
erbij
Kweek je eigen tuintje, en maak de vlinders blij
Op expeditie in het bos, zoek de sporen van een
vos
Doe een radslag bij de koeien in de wei
 
Rode wangen, wilde haren en in mijn broek een
gat
Ik blijf buiten ook al zijn mijn sokken nat 

Spelen met z’n allen in het gi-ga-groen
Wind in je haren ja dat staat je goed
Het is gi-ga-gi-ga-gi-ga-groen
 
Kijk om je heen er is genoeg te doen

Bron: delen songtekst lied 
Kinderen voor Kinderen 

Gi -Ga- Groen

 



Vier keer per schooljaar houden we groepsbesprekingen. We leggen u graag uit hoe dit in zijn
werk gaat. 

Afgelopen week zijn de meeste groepen voor de 1e keer besproken. De leerkracht(en) en de
Intern Begeleider (IB'er) bespreken samen de groep op zowel cognitief als sociaal-emotioneel
gebied. Tijdens dit overleg wordt de eerste indruk die de leerkracht heeft van de groep
besproken. 
We spreken samen over wat er al goed loopt in de groep. Daarnaast worden mogelijke risico's in
kaart gebracht ten aanzien van de groep en/of individuele leerlingen. We hebben aandacht voor
onder andere de sociale vorming; hoe is de sfeer in de groep? Gaan de kinderen op een fijne
manier met elkaar om? Ook de diverse vakgebieden komen aan bod; zijn er moeilijkheden, wat
kunnen we hieraan doen of hoe kunnen we deze bijsturen, zijn er bepaalde interventies nodig,
met of zonder hulp van de IB'er. We kijken met elkaar of er leerlingen of groepjes leerlingen zijn
die in hun (vaardigheids)groei uitschieters naar boven of beneden laten zien. Hebben zij iets
extra's nodig? Hoe kunnen we hieraan tegemoetkomen?
Kinderen die buiten de vakgebieden extra zorg of aandacht nodig hebben, zoals fysiotherapie,
logopedie of hulp vanuit andere organisaties, worden in dit overleg ook onder de aandacht van
de IB'er gebracht. 
De IB'er is op deze wijze van veel van wat er speelt in de groepen op de hoogte. In het belang
van het kind en goed onderwijs, houden we de lijnen kort.

GROEPSBESPREKINGEN

Voor de dag van de leerkracht hebben alle leerkrachten een attentie ontvangen, met een mooi
bericht erbij:  

DAG VAN DE LEERKRACHT

5 oktober 2022 - dag van de leerkracht
 

Een dag om even bij stil te staan omdat we zo blij met jullie
zijn. 

Jullie laten onze leerlingen tot bloei komen. 
We geven jullie een 'hanging - garden', zodat jullie je eigen

tuintje kunnen kweden en we samen een mooie wand
creëren.

 
Hang dit in de koffiekamer, geef het op tijd water, geef het
aandacht en liefde. Zoals jullie dit ook met onze leerlingen

doen. 
 

Zo maken we onze eigen 'duurzame koffiekamer hangtuin' en
groeien we samen verder richting ons nieuwe schoolgebouw.

 



In het kader van de kinderboekenweek zijn we op school extra veel bezig met (voor)lezen,
leesmotivatie en allerlei activiteiten rondom het thema van de kinderboekenweek. Els Kok
schreef voor Heutink een artikel over hoe u thuis nog meer kunt genieten van samen lezen,
voorlezen en nog meer leesplezier uit boeken kunt halen. 

Hoe wordt jouw kind een lezer en hoe blijft je kind lezen? Pas als je ergens plezier in hebt, ga je
het vaker doen, waardoor je er beter in wordt. Plezier in lezen komt bij sommige kinderen
vanzelf. Andere kinderen hebben wat meer aanmoediging nodig. Wat kun je als ouder doen om
bij jouw kind lezen te stimuleren? Bekijk deze vier tips voor meer leesplezier.

1 Lees je kind voor
 Leesplezier begint met voorlezen. Voorlezen is dé manier om je kind aan het lezen te krijgen. Bij
peuters en kleuters is voorlezen vaak vanzelfsprekend. Maar wist je dat ook oudere kinderen het
fijn vinden om voorgelezen te worden? Uit onderzoek blijkt dat zij, net als jongere kinderen, door
het voorlezen volop profiteren in de taalontwikkeling. Bovendien krijgen ze meer zin om zelf te
gaan lezen.

 2 Lees boeken op papier
 Kinderen die papieren boeken lezen, kunnen beter lezen dan kinderen die alleen digitaal lezen.
Zij hebben thuis meer boeken in de kast staan en ze hebben meer plezier in lezen. Onderzoek
laat zien dat kinderen die papieren boeken lezen een voorsprong van ruim één jaar hebben. Dus
leen boeken uit de bibliotheek, haal ze uit de minibieb op de hoek van je straat en doe je kind en
jezelf zo nu en dan een boek kado.

 3 Laat je kind zelf kiezen
 Zorg ervoor dat een boek aansluit bij de belangstelling van je kind, zodat een verhaal ertoe
doet. Boeken zijn er in alle soorten en maten: leesboeken, informatieve boeken, boeken met
korte verhalen, boeken met gedichten, stripboeken. Laat je kind zelf kijken welke boeken
aanspreken. Zo kun je samen ontdekken wat bij je kind past. Geef dat even tijd. Soms is dat
even zoeken. Je kunt je kind ondersteunen door samen op zoek te gaan naar aansprekende
boeken. Het helpt om aan te sluiten bij hobby’s en andere interesses van je kind.

 4 Maak je kind nieuwsgierig
 Tot slot een bijzondere tip: gebruik een boek niet alleen om te lezen. Onderzoek laat zien dat
een effectieve manier van leesbevordering is als je de tekst echt ergens voor nodig hebt. Dus
lees eens een deel van een boek voor, tot je een probleem tegenkomt. Speel in op de natuurlijke
nieuwsgierigheid van je kind, leef je samen in en verzin een aantal oplossingen. Lees vervolgens
verder en kijk hoe het probleem in het boek wordt opgelost. Door iemand uit een boek te helpen,
voelt je kind zich meer betrokken en groeit het leesplezier.

                                                    > het volledige artikel en achtergrond informatie is te lezen op de site: heutinkvoorthuis.nl <

 LEESPLEZIER



Ondanks dat het soms toch een uitdaging was vanwege de
geldende Corona maatregelen, hebben we het dit afgelopen
schooljaar (2021 - 2022) toch voor elkaar gekregen om alle
activiteiten die een schooljaar nét dat beetje extra geven, door te
laten gaan.   
Mede door het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage, zijn we ook
in de gelegenheid geweest om deze activiteiten te organiseren: 

Het Sinterklaasfeest werd, met in achtneming van de toen geldende
coronaregels toch uitbundig gevierd.   
Het kerstfeest moest i.v.m. de aangekondigde lockdown in een ander
jasje worden gestoken, maar ook dit is gelukt en het was toch een
beetje kerst op school.  
n de Carnavalsperiode hadden we een heuse raad van 11. Helaas
konden we door Corona nog niet uitgebreid hossen en een optocht
mocht ook nog niet maar dit hebben we heel creatief opgelost, door
elke groep een eigen Carnavals wagen te laten maken. De kinderen
hebben genoten.  
Pasen op de Remigius, inmiddels mochten we weer wat meer, dus
met een heuse optocht deze keer,  al moest hij nog in kleine sferen,
de jongsten op school vonden het super leuk. De onderbouw liep met
versierde paasstokken door school en een stukje over het schoolplein.
Het goede doel van dit jaar was de Roparun. We organiseerden een
sponsorloop waarbij iedereen samen mocht lopen! Opa’s, oma’s,
ooms en tantes, vaders en moeders mochten komen kijken. Meester
Wilbert genoot er ook van en liep zelf ook mee.  
De koningsspelen / sportdag zijn elk jaar vaste prik. Onder een mooi
zonnetje hebben de kinderen kunnen genieten van diverse spelletjes
en activiteiten op school en voor de bovenbouw was de sportdag op
het terrein van DVV.   
De leerlingen van groep 8 gingen dit jaar op kamp. Op de fiets al
was het soms wat nat. Ze hebben genoten van een aantal dagen
geen school en leuke dingen doen, zoals de spooktocht en naar de
bioscoop.  
Bij de Avond 4 Daagse liepen er bijna 300 lopers mee .  De op een
na grootste groep van Duiven. Wat zijn we trots op alle kinderen die
meegelopen hebben. Wat fijn ook dat er zoveel hulp was met alle
kramen.  
 
En als afsluiter, met z'n allen in bussen op schoolreis. De onderbouw
ging naar Megapret in Lievelde en de bovenbouw ging naar
Toverland in Sevenum. Het was genieten op en top. 
 

 JAARVERSLAG ACTIVITEITEN OR



De Gehandicaptenraad behartigt de belangen van mensen met een lichamelijke en/of
verstandelijke beperking in Duiven, Groessen en Loo. Dit doen zij onder andere door het geven
van voorlichting op basisscholen, zo ook op ons IKC. Ella (groep 8a) en Lara (groep 8b) hebben
een stukje geschreven over hoe zij dit hebben ervaren.

 GEHANDICAPTENRAAD 

tekenen met je voeten
Het was in de kuil je moest gaan zitten en er lag een blad op de grond met plakband. We
moesten onze schoenen/sokken uitdoen, stiften pakken met onze voeten en de dop eraf halen;).
Er waren hele mooie tekeningen uit gekomen het was leuk om te ervaren, maar het was wel
moeilijk maar we hebben respect voor de gehandicapten die geen handen hebben.

braille/gebaren
Je krijg uitleg over braille/gebaren. Daarna kreeg je een blad voor je met een kaart. We
moesten het ontcijferen. We moesten onze naam in braille schrijven. Later op de dag kregen we
een klein boekje mee naar huis en daar stond een tekst in braille.

blind zijn
We gingen naar buiten en we kregen een bril op met zwart ervoor. We kregen een blindenstok er
bij we moesten voelen waar het pad was. Er waren twee mensen op het pad dus je kon elkaar
tegemoet lopen dan moest je langs elkaar heen lopen dat kon fout gaan maar meestal ging het
goed.

rolstoel
Je moest gaan zitten in de rolstoel. Dan moet je jezelf duwen aan de wielen. Allereerst moest je
op een klein heuveltje omhoog gaan en weer omlaag. We moesten gelijk een scherpe bocht
maken op een hogere heuvel. Als je omhoog ging moest je een beetje naar voor leunen en als je
naar beneden ging een beetje naar achteren. We moesten ook op een stoep komen en dat was
super moeilijk maar we kregen wel WAT hulp. Hij zette alleen de voorwielen erop en de rest
moesten we zelf ons erop krijgen!!als dat gelukt was moesten we een rondje draaien. Gelukt? Dan
moet je achteruit er afgaan.

 



We willen iedereen graag de mogelijkheid geven om het bedrag te betalen. Lukt dit onverhoopt
(deels) niet dan willen we graag met u meedenken over mogelijke oplossingen. U kunt hiervoor de 
 (penningmeester van de OR (Ilona) of de directeur van het IKC (meester Wilbert) benaderen. 

Namens alle kinderen alvast bedankt voor uw bijdrage. 

 VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE

Samen met de MR heeft de Ouderraad besloten dat
de vrijwillige ouderbijdrage voor dit nieuwe schooljaar
verhoogd wordt naar €45,- (dit was €42,-) 
Zoals aangegeven worden van dit bedrag alle
activiteiten bekostigd. Enkele voorbeelden zijn het
schoolreisje, de koningsspelen, maar ook alle feesten,
zoals Sint, Kerst en Pasen. De verhoging heeft te
maken met de hogere kosten voor materialen, entree,
maar ook voor het eten en drinken. 

Dit bedrag komt op maandag 10 oktober in de
schoolkassa / Parro-app. 
Mocht het zo zijn dat u dit bedrag niet in één keer
kunt voldoen, dan is er de mogelijkheid om in
termijnen te betalen. 

 GEZOCHT

Voor de organisatie van alle activiteiten,
maar ook voor hand en span diensten zijn wij
op zoek naar versterking voor onze
ouderraad (OR). We vergaderen 6x per
schooljaar. Lijkt het u leuk om mee te
denken, te helpen en te organiseren? 
Neem dan contact op met de OR. Zij zijn
bereikbaar op mailadres: 
                                    OR@IKC-REMIGIUS.NLOuderraad geleding van de Remigius:

Voorzitter: Mariken (ouder van Luuk groep 5B en Ruben groep 1/2A)
Secretaris: Helma
Penningmeester: Ilona (ouder van Vinnie groep 6B en Kiki groep 3B)
Mariska (ouder van Cas groep 7A en Ivo groep 7B)
Natascha (ouder van Yana groep 5B en Kian groep 1/2B)
Linda (ouder van Tim groep 4A)
Debbie (ouder van Thomas groep 6A en Daan groep 6B)
Marita (ouder van Noor groep 6A)



Op 18 oktober staat er een inloopavond gepland. Op deze avond kunt u als ouders / gezin samen
met uw zoon / dochter een kijkje nemen in de klas en in de school. De kinderen geven u dan een
rondleiding door het lokaal en kunnen u hun werk laten zien. Deze inloopavond staat in het teken
van de kinderboekenweek. 
 
Corona blijft onder onze aandacht en daarom hebben wij besloten deze avond door te laten
gaan; verdeeld in twee tijdsblokken. Kijkt u goed in onderstaand schema wanneer u aan de beurt
bent. Dit gaat op achternaam van uw kind. 
18.30 uur tot 18.50 uur: achternaam A t/m J 
18.55 uur tot 19.15 uur: achternaam K t/m Z 
 
We vragen u het gebouw weer op tijd te verlaten als u in de eerste groep bent ingedeeld. Indien u
in de tweede groep bent ingedeeld, vragen wij u te wachten tot 18.55 uur voordat u naar binnen
komt. De ingangen waar de kinderen overdag door naar binnen komen zijn ook deze avond
geopend. 
 
Wij kijken ernaar uit om jullie te zien op deze avond, alvast veel plezier met elkaar.  

 INLOOPAVOND

AGENDA

Kinderboekenweek 5 t/m 16 oktober 2022
Studiedag maandag 10-10-2022 
Studiedag dinsdag 11-10-2022 
Inloopavond op school 18-10 -2022
Herfstvakantie 22-10-2022 t/m 30-10-2022
Inloopweek 31 oktober t/m 4 november 2022
Hoofdluiscontrole in de week van 31 oktober t/m 4 november 2022



Wij willen graag het (voor-)lezen stimuleren door samen met ouders en kinderen de
schoolbibliotheek te vullen met fijne boeken. Want leesplezier begint thuis, op school en in de
boekhandel.

Zo werkt de actie “Sparen voor je schoolbieb”: Koop tijdens de Kinderboekenweek (5 t/m 16
oktober 2022) een boek bij de Bruna-winkel en lever het bonnetje in op school. De school levert
alle bonnen in bij Bruna en krijgt een tegoed voor 20% van het totaalbedrag van alle ingeleverde
bonnen. 

Met dit tegoed kan onze school nieuwe boeken kopen voor de schoolbibliotheek. Hoe meer
bonnen, hoe meer boeken. Iedereen kan meesparen! 

Laten we er samen voor zorgen dat de kinderen nog meer leesplezier krijgen. 
Spaart u mee? Inleveren van de bon kan t/m 13 november bij juf Dorette, groep 6A of u geeft de
bon mee . 




