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Beste ouders en verzorgers,

Dinsdagavond jongslede heeft de gemeenteraad ingestemd met de gewijzigde vaststelling van
het bestemmingsplan IKC-Remigius. Na een debat van ongeveer een uur ging de raad in
meerderheid akkoord met het bestemmingsplan zoals dat al voorlag. 
Een alternatief ingebracht door de VVD werd weggestemd. De raad kiest er daarmee voor het
grote parkeerterrein intact te houden en kijkt verder niet naar parkeeralternatieven. Ook kiest de
raad ervoor niet mee te gaan met het alternatief van de buurtbewoners. 

Na de stemming van de raad hebben de betrokken buurtbewoners aangegeven geen genoegen
te nemen met dit besluit. Zij zullen dit besluit gaan aanvechten via de Raad van State. Voor ons
IKC zal dat betekenen dat we nog steeds niet verder kunnen met de realisering van de mooie
plannen die we hebben. 

Zowel de raad als de buurtbewoners weten dat de nieuwbouw er zal komen. Hun besluit en
opstelling heeft echter het gevolg dat we nog langer in ons oude gebouw zullen moeten
verblijven. Dit is voor ons; kinderen, leerkrachten en ouders een grote teleurstelling.

                                                                                                                                 Wilbert Arends
                                                                                                                    directeur IKC-Remigius



WEDSTRIJD 40 JAAR IKEA DUIVEN
In het kader van het 40-jarig jubileum van de Ikea in Duiven mochten de kinderen van groep 6A
meedoen aan de wedstrijd: "Pimp je eigen Billy-kast". De kinderen zijn druk aan het werk
geweest om een prachtig knutselwerk van de Billy-kast te maken. 

Een onderwaterlandschap met vissen, vrolijke kikkers tussen het riet en mooi versierde duiven in
de lucht. Want..... wij voelen ons "als een VIS in het water op onze KIKKERschool in DUIVEN". Wat
hebben de kinderen hard aan het versieren van de kast gewerkt en wat een plezier hebben ze
hier samen aan beleefd. De kinderen kunnen dan ook meer dan trots zijn op hun eindresultaat! 

Voor de finishing touch heeft de interieurverzorgster van onze school gezorgd. Zij heeft voor de
kinderen een prachtige Pippi Langkous gehaakt die een mooi plaatsje bovenop de kast heeft
gekregen. Dit maakte de kast echt helemaal af. Hiervoor willen we haar dan ook heel erg
hartelijk bedanken. 

Afgelopen maandag is
de kast door twee
medewerkers van Ikea
opgehaald. De kast zal
tijdens de viering van het
40-jarig jubileum in Ikea
komen te staan en
klanten mogen in de
week van 
18 februari t/m 5 maart
een stem uitbrengen op
de mooiste kast. 

Mocht u in deze periode
een bezoekje brengen
aan Ikea vergeet u dan
niet om uw stem uit te
brengen? 

Dat hebben de kinderen
met hun harde werken
echt wel verdiend.



GROEP 7 TECHNOPLAZA
Techno-Plaza is hét technieklokaal voor de basisscholen uit de Liemers. Op dit moment hebben
zich 29 basisscholen aan Techno-Plaza verbonden. Techno-Plaza is een initiatief van Liemers
Novum, Liemers College, Lindus en de Liemerse Gemeenten.

Het beeld dat leerlingen hebben van wetenschap en techniek wordt al op jonge leeftijd gevormd.
Het beïnvloedt hun keuze in het voortgezet onderwijs, de vervolgopleiding en uiteindelijk hun
beroepskeuze. Het is daarom belangrijk op jonge leeftijd bètatalent van leerlingen te stimuleren
en hen enthousiast te maken voor wetenschap en techniek. Dat is nodig omdat de samenleving
om een steeds grotere kennis van wetenschap en technologie vraagt. Wist u trouwens dat 75%
van de leerlingen die nu op de basisschool zitten, later een beroep gaan uitoefenen met een
techniek die nu nog niet bestaat?

 

Kenza en Fayline uit groep 7 vertellen:
Technoplaza is iets in zevenaar bij het
lentebad we doen daar techniek en dingen
maken en dingen ontwerpen. Rugzak had
pech degenen was er niet dus ze hadden
een ballonauto gemaakt en een
ballonnenrace gedaan. Tiny house konden
snel beginnen met uitlaseren en het
opplakken van de dingen die ze uitgelaserd
hadden ze hadden hele mooie huisjes. Green
screen waren begonnen met filmen en een
groep had het over treintje en de laatste had
het over VOC en de VIC. Tril robot moesten
een robot maken dat ging trillen en het was…
een spin. En het was SUPER LEUK!!!!!!!!!!!!!!!!

LETTERFEEST GROEP 3
Afgelopen woensdag hebben alle
kinderen van groep 3 hun letterdiploma
verdiend. Ze kennen nu bijna alle letters
en dat is natuurlijk wel een feestje
waard!
De kinderen hebben in de kuilviering
laten horen hoe goed zij konden lezen,
hebben een letterspeurtocht door de
school gedaan, alle letters nogmaals
geflitst (en dat kunnen ze al snel!) en tot
slot nog hun mooie letterdiploma in
ontvangst mogen nemen.

Gefeliciteerd allemaal, blijf maar lekker veel leeskilometers maken :-) 



SFEERIMPRESSIE CARNAVAL
Carnaval in onze eigen 'Kikkerburcht' is weer een feit. Wat heerlijk om weer met elkaar te kunnen
hossen, te feesten en te vieren. Deze week trapten we de Carnaval af met 'gekke haren dag',
gevolgd door 'onesie / pyjama dag' om vervolgens vandaag af te sluiten met een heus
Carnavalsfeest. Meester Wilbert droeg vandaag de sleutelvan de school over en daarmee
voerden Prins Devran en Prinses Romée samen met nar en Raad van Elf de regie over het
Carnavalsfeest. 
In de groepen werd er druk gewerkt om met de mooiste carnavalswagen in de optocht te
verschijnen. Groep 3B pakte deze winst met hun röntgenwagen en ook de protestwagen van
groep 8 viel in de prijzen.  We kijken terug op een geslaagd Carnvalsfeest en bedanken de
ouderraad voor de ondersteuning en het versieren van de school (en voor het weer opruimen
van alle versiering). Voor iedereen die nog Carnaval gaat vieren... geniet ervan, ALAAF!



AGENDA

20 t/m 24 februari 2023 voorjaarsvakantie
27 februari t/m 3 maart 2023 inloopweek 
27 februari t/m 3 maart 2023 hoofdluiscontrole
27 februari t/m 3 maart 2023 10 - minuten gesprekken
31 maart 2023 koffie uurtje

JUF LIANNE
Juf Lianne van Zonnekinderen gaat ons IKC verlaten. Zij heeft 6 jaar lang met veel plezier bij ons
gewerkt en gaat per 1 maart een nieuwe uitdaging aan. Vandaag was haar laatste werkdag. 
Wij wensen haar veel succes en plezier!


