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KOFFIE- EN THEE MOMENT vrijdagochtend 14 december 08:30 – 09:30 uur
Op vrijdag 14 december om 8.30 uur tot uiterlijk 9.30 uur organiseert Centrum voor Jeugd
en Gezin (CJG) in samenwerking met IKC - Remigius haar koffie- en theemoment in de
teamkamer van IKC-Remigius. Tijdens dit moment geven wij een vervolg aan onze eerdere
koffie- en thee uurtjes. Wij horen graag van u wat uw indruk is van het IKC en staan open
voor suggesties van uw kant om ons IKC te verbeteren.
Wees welkom en hopelijk tot de 14e!
Vriendelijke groeten namens Kirsten Westerkamp (CJG medewerkster) en team IKCRemigius
Ter info: De CJG medewerker, Kirsten Westerkamp, is voor u aanwezig op IKC Remigius
voor alle vragen omtrent opvoeding en opgroeien. Vindt u het bijvoorbeeld lastig om
grenzen te stellen, zit uw kind te veel achter de computer, zijn er problemen met slapen,
maakt uw kind moeilijk vriendjes of zijn er problemen in de thuissituatie zoals
communicatie, relatie en/of financiën? Met al uw vragen kunt u terecht bij de CJG
medewerkster. Kirsten zal met u meekijken / adviseren / tips geven of verwijzen. Heeft u
zelf nog tips of ideeën, dan delen we die graag! Kirsten gaat hier graag met u over in
gesprek of samen met andere ouders.
NAMENS DE KERSTCOMMISSIE
Zoals u al eerder heeft kunnen lezen, in het kikkernieuws, zullen de kinderen donderdag 20
december hun kerstviering hebben op onze school zowel in de ochtend als in de avond.
In de ochtend krijgen alle kinderen een workshop die gegeven gaat worden door ouders,
opa’s/en oma’s, leerkrachten en andere belangstellende die zich hiervoor hebben
opgegeven en inmiddels reactie van ons hierover hebben gekregen. Ook zullen alle
kinderen deze ochtend naar de kerk gaan waar zij met meerdere groepen het kerstverhaal
horen . De kinderen hoeven deze ochtend niets mee te nemen voor de pauze want de OR
regelt dit namelijk. Let op om 12.00 zijn alle kinderen vrij deze dag maar worden wel weer
om 17.00 uur op school verwacht! De deuren zullen om 16.50 open gaan.
Om 17.00 beginnen alle groepen met een avondbuffet. Bij iedere groep hangt hiervoor,
vanaf vandaag, een invullijst waar u kunt aangeven waar u voor wilt zorgen. Tijdens het
buffet hebben de kinderen ook buiten nog een sfeervolle activiteit.
Om 18.30 worden de kinderen uit de groepen 1 t/m 4 binnen opgehaald en de kinderen uit
de groepen 5 t/m 8 komen zelf naar buiten.`
Nog een oproep: voor de workshops zijn wij nog op zoek naar oude kerstkaarten.
Mocht u deze voor ons hebben om mee te knutselen graag inleveren bij juf Noortje
1-2C , Juf Claudia 7b of juf Lisette 1-2A
Ook zal er een workshop kerststukjes maken zijn. Hiervoor zijn wij op zoek naar
verschillende soorten groen of mos die wij hierbij kunnen gebruiken.

BOEKEN GEKREGEN VAN GARAGE SCHEL
We hebben van garage Schel 6 setjes boeken gekregen waar
we de bovenbouw erg blij mee maken. Onze hartelijk dank
hiervoor!

HULPOUDERS GEZOCHT!
Een paar keer in het schooljaar krijgen we nieuwe boeken
geleverd. Voor het behoud van deze boeken willen we ze graag
gekaft hebben.
We zijn op zoek naar ouders die een paar keer in het jaar deze
boeken willen kaften. Wil jij helpen? Je kan jezelf opgegeven
door te mailen naar:
a.visser@ikc-remigius.nl. Voor vragen kan je terecht bij Juf
Anouk (groep 3a).
Alvast heel erg bedankt!

DATA OM TE ONTHOUDEN
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december t/m 6 januari
januari

Koffieuurtje 08.30-09.30 uur
Alle kinderen vrij van 12.00 tot 17.00 uur
Kerstviering van 17.00-18.30 uur
Om 12.00 uur alle groepen vrij
Kerstvakantie
Hoofdluiscontrole

