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Niets is cooler dan kerstmis
Als iedereen bij elkaar is
Dan mag ik laat naar bed en 
hoef ik niet naar school

Niets is cooler dan kerstmis
Als de zon schijnt en het koud is
De mooiste tijd van het jaar 
want we zijn met elkaar echt waar

Niets is cooler dan kerstmis
Hé, ik voel de kriebels in mijn buik
Ik kijk er al een jaar naar uit
dat ik de kerstboom mag versieren

Hé, nodig al je vrienden uit
En voel je welkom bij ons thuis
er valt altijd wel iets te vieren

We hopen op een beetje sneeuw
Wie weet valt het wel deze eeuw

Yes, oud en nieuw komt dichterbij
 

Één ding mogen we nooit vergeten
Heel veel mensen leven niet in vrede
Kom laten we een wens doen samen

Voor iedereen die dat nodig heeft
 

Niets is cooler dan kerstmis
Als iedereen bij elkaar is

De mooiste tijd van het jaar 
want we zijn met elkaar echt waar

 
 
 

Bron: kinderen voor kinderen
Song: niets is cooler dan kerstmis



Op dinsdag 24 januari 2023 komt de Inspectie van het Onderwijs naar onze school voor een
thema-onderzoek. Met dit onderzoek halen zij informatie op over de algehele kwaliteit van het
onderwijs. Dit onderzoek gaat over de kwaliteit van extra ondersteuning. De inspecteur spreekt
deze dag met medewerkers en drie leerlingen en haalt informatie op door een vragenlijst aan
enkele ouders. De inspectie gaat conform de geldende AVG-regelgeving zorgvuldig om met
persoonsgegevens, deze zullen niet herleidbaar zijn tot personen. De inspectie geeft in dit
onderzoek geen oordeel over de school.

AANKONDIGING ONDERZOEK INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS

VRIENDSCHAPSWEEK

Na de vakantie starten we door de hele school met de vriendschapsweek. Een week die in het
teken zal staan van het herhalen van gedragsverwachtingen. Gedurende deze week zal er veel
aandacht besteed worden aan elkaar complimenten geven. We gaan gezelschapsspelletjes
doen waarbij gelet gaat worden op de gouden regel: deelnemen is belangrijker dan winnen. Er
wordt gezongen en de leerlingen zullen elkaar liedjes laten horen die te maken zullen hebben
met vriendschap.

Zo gaan we op een positieve maar vooral een gezellige manier van start in 2023, met en voor
elkaar!

GEVONDEN VOORWERPEN

Regelmatig blijven er spullen achter in de gangen of worden er spullen
gevonden in en rondom school. 
Zaken als fietssleutels en ander klein (waardevol) materiaal worden
meestal in de directeurskamer bewaard. 
Andere spullen als jassen, tassen, broodtrommels, wanten, bekers,
bakjes etc. worden allemaal bewaard in het groene marktkraampje. Dit
kraampje vindt u bij het kopieer apparaat. Dus bent u iets kwijt? Loop
gerust even binnen om te kijken of het daar misschien tussen de spullen  
ligt. 

Aan het einde van het schooljaar zullen wij alle gevonden voorwerpen
uitstallen, zodat we hopelijk de rechtmatige eigenaar weer kunnen
herenigen met zijn / of haar verloren object. De rest van de spullen
gaat weg. Wat goed is wordt gedoneerd. 



SFEERIMPRESSIE KERST



Beste ouders en verzorgers,

Nog een paar dagen en dan is het alweer kerst. Het IKC is vorige week mooi versierd en hangt
vol met sfeerverlichting. We keken met ons allen uit naar de kerstviering, de kerstmaaltijd en kerst
workshops van afgelopen donderdag. 
Festiviteiten die ons vorig jaar door een plotselinge lockdown ontzegd werden. We staan er nu
beter voor. Een lockdown lijkt er niet meer aan te komen. Corona lijkt meer onder controle en
daarmee het gevaar van regelmatig groepen naar huis sturen ook. Soms komt het nog voor maar
dan door een toenemend tekort aan leerkrachten. 
Gelukkig zijn al onze groepen goed bezet en zijn er veel leerkrachten die regelmatig extra willen
en kunnen werken. Ook prijzen we ons gelukkig met het begrip van u ouders voor de
maatregelen die we soms moeten nemen.

Op deze manier kijken we met veel voldoening terug op het afgelopen jaar. Zo zorgen we met
ons allen, alle medewerkers en ouders van ons IKC, dat de kinderen goed en fijn onderwijs blijven
krijgen. Nu nog op onze huidige locatie, maar we gaan ervan uit dat we in februari te horen
krijgen dat de gemeenteraad van Duiven instemt met het bestemmingsplan en dat we dan
eindelijk kunnen starten met de nieuwbouw. 

Laat dat een van onze wensen zijn, naast natuurlijk de wens voor goede gezondheid en een
geweldig 2023 voor ieder verbonden aan ons IKC.

Wilbert Arends
directeur IKC-Remigius

WENSEN

Fijne kerstdagen
en een gezond, geweldig

en goed 2023 !
 

Geniet van de kerstvakantie
en tot in het nieuwe jaar.

 
Team IKC - Remigius



AGENDA

26 december 2022 t/m 6 januari 2023 kerstvakantie
In de week van 9 t/m 13 januari inloopweek
In de week van 9 t/m 13 januari luizen controle
9 t/m 13 januari vriendschapsweek
27 januari studiedag team bezoekt NOT 






