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DE KOP IS ERAF. HET NIEUWE JAAR IS WEER BEGONNEN.  
Beste ouders/verzorgers, 
We wensen u allen een gezond en goed 2019.  
We zijn vorige week gestart met de vriendschapsweek. In alle groepen van groep 1 tot en met 8 en 
ook in de peutergroep besteden we extra aandacht aan het op een goede en vriendelijke manier 
omgaan met elkaar.  
Voor het komende kalender jaar zullen we meer duidelijkheid krijgen over ons schoolgebouw.    
Waar zal de nieuwbouw komen en hoe zal het eruit gaan zien? Waarschijnlijk weten we aan het 
einde van het jaar meer. Tot die tijd blijven we niet niets doen maar bij alles wat we nu aan het 
gebouw aanpakken kijken we natuurlijk wel of het nog rendabel is en of we het kunnen  
hergebruiken. We zijn immers niet voor niets een duurzame school.  
 
Na een jaar vol acties zijn we blij dat we kunnen zeggen dat deze acties niet voor niets zijn 
geweest. Er zijn 2 onderwijsassistenten bij gekomen, we hebben van een combinatiegroep een 
jaargroep kunnen maken en we hebben er een muziekjuf bij. Goed voor ons onderwijs, goed voor 
de juffen maar vooral goed voor onze kinderen. Nu hopen dat het zo blijft en dat we het nog 
kunnen uitbouwen.  
Wij kijken weer met vol vertrouwen naar dit nieuwe jaar en samen met u, onze ouders zoals we dat 
vaak benoemen, maken we er weer een leuk en goed jaar van. 
 
Team Remigius.  
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23 Januari Hercontrole hoofdluis 

25 januari Studiedag, alle groepen vrij 

28 Januari Studiedag, alle groepen vrij 

11 februari Rapport gr. 8 

12 februari Advies gr. 8 

14 februari Advies gr. 8 
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