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We hopen dat ieder van jullie een fijne voorjaarsvakantie heeft gehad en dat jullie allemaal hebben
kunnen bijtanken. Voor alle groepen zitten de 10-minuten gesprekken erop en zijn we weer goed
gestart na de voorjaarsvakantie. 
Achter de schermen wordt er alweer door diverse commissies hard gewerkt om de activiteiten die
er voor de komende periode in de planning zitten goed op poten te zetten. In dit kikkernieuws
alvast wat data met betrekking tot het Paasfeest en de Koningsspelen op ons IKC. 

Nieuw is dat alle groepen deel zullen nemen aan de week van de techniek. Van SpaceBuzz tot
Girlsday van Photon tot Fluoriet. Alle leeftijdsgroepen komen in aanraking met andere en nieuwe
technieken. U hoort er via uw zoon of dochter en via de parro-app vast meer over. De week van de
techniek is van 13 tot en met 20 maart. Wij kijken er naar uit.



Maandag 6 maart ontvingen we de
wethouder Gemma Tiedink in groep 8. De
Duivense wethouder die onder andere
Onderwijs en Onderwijshuisvesting in haar
portefeuille heeft, kwam op school naar
aanleiding van onze protestkar die we na de
carnavalsoptocht hebben achtergelaten op
het gemeentehuis. Ze had aangegeven
graag het gesprek aan te willen gaan.
We hebben aangegeven waarom ons
huidige gebouw eigenlijk toe is aan
vervanging en we hebben vragen kunnen
stellen over waarom het zo lang duurt om
een school te bouwen. 

 

WETHOUDER OP BEZOEK

Mevrouw Tiedink heeft uitgelegd hoe dat in zijn werk gaat en vooral wat er bij komt kijken.

Al met al een goed gesprek, waar we veel te weten zijn gekomen. Hopelijk komt er ondanks alle
bezwaren toch snel schot in de zaak. We wachten af....

PASEN
Voor het Paasfeest op ons IKC vragen we Paastakken om de klassen in Paassfeer te brengen.
Wie ons aan deze mooie takken kan helpen mag ze in de week van 20 t/m 24 maart op de
tafels in de kuil komen inleveren. Dank jullie wel !

Ook hebben we alvast wat data om met jullie te delen:
 
Op woensdag 5 april hebben we een Paasontbijt in de klas. Op maandag 27 maart zal de
inschrijflijst voor deze lunch via Parro opengezet worden.
De kinderen nemen op maandag of dinsdag (3 en 4 april) alvast een bord, beker en bestek mee
naar school, graag voorzien van hun naam.   

PLASTIC EN DRANKKARTONS
Door een ingewikkelde regel van de gemeente waren wij eerst niet in staat om plastic apart te
laten ophalen bij ons op het IKC. We zijn blij dat we dit nu sinds een aantal weken wél
gescheiden kunnen inleveren en aanbieden. 
We zien op deze manier ook heel goed dat we met elkaar nog veel plastic en vooral pakjes van
drinken verzamelen bij ons afval. Een drinkbeker mee naar school zou natuurlijk nog beter zijn,
maar apart aanbieden is een goede eerste stap. Gelukkig zien we ook al veel leerlingen met hun
drinken in flessen en bekers. Jullie zijn goed bezig. 



SPORTDAG

AANVANGSGROEP
Op ons IKC en binnen onze stichting streven we ernaar te werken met een groepsgemiddelde
van 23 leerlingen per groep. Behalve onze kleutergroepen zitten alle andere groepen rond dat
gemiddelde. 
Nu aan het einde van het schooljaar de kleutergroepen groeien tot ver voorbij dat gemiddelde
krijgen zij extra ondersteuning. Voor deze extra ondersteuning zijn er twee nieuwe leerkrachten
aangenomen die de kleutergroepen gaan ondersteunen op de ochtenden. Zij zullen vooral
ingezet worden om de jongste kleuters te begeleiden in een aanvangsgroep. Hiermee bereiken
we dat de juffen alle kleuters de aandacht kunnen blijven geven die ze verdienen. De nieuwe
juffen zijn juffrouw Floor en juffrouw Monique. In een volgend kikkernieuws zullen zij zich
voorstellen. 

Zodra er meer bekend is over hoe we eea vorm gaan geven, laten we dit zo snel mogelijk aan de
ouders van de kleutergroepen weten.

Op vrijdag 21 april worden onze Koningsspelen weer
gehouden. Voor de groepen 1 t/m 4 worden deze gehouden in
en rondom onze school. Voor de groepen 5 t/m 8 worden deze
gehouden op de sportvelden van DVV.

Voor de groepen 1 t/m 4 zijn wij op zoek naar veel hulpouders
die er samen met ons een sportieve ochtend van willen maken.
Uw hulp is nodig van 9.15 uur t/m 12.00 uur. Heeft u tijd en zin,
geef u dan op. (U wordt niet ingedeeld bij het groepje van uw
eigen kind.)

Voor de groepen 5 t/m 8 zijn we ook op zoek naar hulpouders die een groepje willen begeleiden
tijdens de sportdag op de DVV velden van 10.00 uur t/m 14.00 uur. 
Verdere informatie over de dagindeling is op dit moment nog niet bekend (dit wordt geregeld
door een externe organisatie) en zal te zijner tijd gedeeld worden. U wordt niet ingedeeld bij het
groepje van uw eigen kind.

U kunt zich opgeven bij: juf Anouk (voor groep 1 t/m 4) > a.visser@ikc-remigius.nl 
of juf Carmen (voor groep 5 t/m 8) > c.hakvoort@ikc-remigius.nl 
Wilt u bij uw opgave de volgende gegevens vermelden?
Uw naam, uw mailadres, naam van uw kind en in welke groep hij/zij zit. En bij welke groep u wilt
komen helpen. (gr 1-2 / gr 3-4 / gr 5-6 / gr 7-8)

Met vriendelijke groet,
De sportdagcommissie



AGENDA
13 t/m 20 maart week van de techniek
31 maart 2023 koffie uurtje
5 april 2023 Paas-ontbijt
6 april 2023 studiedag (alle kinderen vrij)
7 april 2023 goede vrijdag (alle kinderen vrij)
10 april tweede Paasdag (alle kinderen vrij)


