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AANKOMST SINTERKLAAS 5 DECEMBER 
Ook dit jaar zal Sinterklaas samen met zijn pieten een 
bezoek brengen aan de kinderen op IKC-Remigius. Omdat 
hij ’s morgens al vroeg zal arriveren, houden alle kinderen 
hun jassen aan als ze op school komen en wachten in de klas 
totdat iedereen er is. Daarna zullen de kinderen als groep 
naar het schoolplein gaan om daar Sinterklaas op een 
gezellige manier welkom te heten met liedjes en dansjes.                                                                 
Uiteraard is iedereen welkom op het schoolplein, maar 
omdat we er voor alle kinderen een gezellige ontvangst van 
willen maken hebben we een verzoek aan u. Wilt u als 
“grote” volwassene a.u.b. achter de kinderen gaan staan? 

Het is per slot van rekening een kinderfeestje en zij willen 
alles graag goed kunnen zien! 
Ook willen wij u vragen om Sinterklaas en zijn gevolg, met 
hun grote vervoersmiddel, een ruime doorgang te bieden 
aan het Droopad, zodat zij veilig op het schoolplein kunnen 
arriveren. Laat hiervoor de poort vrij, plaats geen fietsen bij het hek en ga op het schoolplein staan.  
Namens alle kinderen, alvast bedankt!                                                                            
 
OPBRENGST SPAREN VOOR DE SCHOOLBIEB: 
Tijdens de Kinderboekenweek kon onze school meedoen met de schoolbiebactie van  
Bruna: “Sparen voor je schoolbieb”.  Een actie waarbij kassabonnen van aangeschafte  
boeken ingeleverd konden worden om zo de schoolbiblioheek uit te breiden met de nieuwste en 
leukste kinderboeken! De school mocht voor 20% van het totale kassabon-bedrag nieuwe 
leesboeken voor de school uitzoeken in een Bruna-winkel. Deze schoolbieb-actie is een groot 
succes geworden. We hebben voor maar liefst €80,80 aan nieuwe boeken bij elkaar gespaard. 
Onze schoolbieb is hierdoor weer een aantal mooie boeken rijker geworden.  
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EXCURSIE VALKHOFMUSEUM NIJMEGEN GROEPEN 6 
Donderdag 22 november hebben de kinderen van de groepen 6A en 6B een bezoek gebracht aan 
het Valkhofmuseum in Nijmegen. Ze hebben daar een rondleiding gehad en mochten verschillende 
opdrachten uitvoeren in de Romeinen-werkplaats. De kinderen hebben een 
leuke ochtend gehad en veel geleerd over de Romeinen. Hierbij willen wij alle ouders en verzorgers 
die voor het vervoer en de begeleiding van onze leerlingen hebben gezorgd  
hartelijk bedanken. Ook een dankwoord aan de MR die door een bijdrage uit het Cultuurfonds deze 
excursie mogelijk heeft gemaakt. 

 

 

 
 



 

 
KALFJE GEBOREN 
Twee weken geleden zijn de beide groepen 8 op bezoek geweest bij de melkveehouderij van 
familie van Huet. Hier mochten we de koeien voeren, kalfjes borstelen, kijken wat een boer en 
boerin allemaal doen op een dag en hebben we gezien waar de koeien gemolken worden. 
Ook vertelde de boerin ons dat er elk moment een kalfje geboren kont worden. 
Helaas hebben we dit niet kunnen zien omdat het kalfje nog even op zich liet wachten. 
Gister ontvingen we een berichtje dat het kalfje geboren is. Het is een stiertje met de naam:  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remigius! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

AFSCHEID OP ONZE BSO 
 
Beste ouders verzorgers. 
 
Deze week nemen wij afscheid van Mendy van Ussen op onze peutergroep en BSO.  
Mendy gaat werken in Zevenaar op de Superster.  
We wensen Mendy daar veel plezier en succes en danken haar voor haar inzet en vrolijkheid op 
onze IKC. 
Alle medewerkers IKC-Remigius. 
 
 
NAMENS DE KERSTCOMMISSIE   
  
Sint en zijn pieten zijn nog maar net in Nederland maar wij zijn al bezig met de kerst....  
  
De kerstviering is dit jaar op donderdag 20 december  
Alle kinderen zijn deze dag om 12.00 uur vrij. Ze worden om 17.00 op school verwacht en om 
18.30 uur is de kerstviering afgelopen  
  
Deze dag ziet er dan als volgt uit:  
  
De ochtend (8.30-12.00 uur).  
Op deze ochtend gaan de kinderen een workshop doen die gegeven wordt door enthousiaste 
ouders/ opa's/ oma's en leerkrachten. We hebben deze workshops verdeeld in twee groepen: 1t/m 
4 en groep 5 t/m 8.  
Tevens bezoeken de kinderen met hun eigen groep de kerk voor een gezellig samenzijn.   
  
De avond (17.00-18.30 uur).  
's Avonds verwachten wij de kinderen weer om 17.00 uur op school, in hun eigen klas. De deuren 
gaan open om 16.50 uur. De kinderen zullen dan samen met de leerkrachten genieten van een 
heerlijk kerstbuffet. En hiervoor vragen wij uw hulp.  
Vanaf dinsdag 11 december hangt er een intekenlijst bij de groep waarop u kunt aangeven wat 
uw kind meeneemt voor het kerstbuffet.  
  
Vanaf 19 december nemen de kinderen een bord, beker, bestek voorzien van naam mee naar 
school. Liefst geen wegwerp, wij proberen een zo duurzaam mogelijke school te zijn.   
 
 
 
DATA OM TE ONTHOUDEN 

 
 
 
 
 

27 november 10-minutenavond 

28 november Kuilviering met ouders 

29 november 10-minutenavond 

3 december 10-minutenavond 

5 december Sinterklaas 

14 december Koffieuurtje 08.30-09.30 uur 

20 december Kerstviering 

21 december Om 12.00 uur alle groepen vrij 

22 december t/m  

 6 januari Kerstvakantie 


