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Geef Een Boek Cadeau
Herinnert u zich de actie Geef Een Boek Cadeau? Ieder jaar
kiezen boekhandels een kroonjuweel uit de jeugdliteratuur. Dat
boek wordt eenmalig uitgegeven als een prachtige paperback en
is te koop voor een klein prijsje. De mooiste boeken komen zo
binnen handbereik van kinderen, zodat zij een eigen
boekenplankje kunnen aanleggen met toptitels uit de
jeugdliteratuur.
Het eerste boek dat in 2016 in zo’n speciale editie verscheen, was
Oorlogswinter van Jan Terlouw, in 2017 volgde Achtste groepers
huilen niet van Jacques Vriens en vorig jaar Ronja de
Roversdochter van Astrid Lindgren. Alle edities waren een
daverend succes.
Komend jaar wordt de actie voortgezet. Het jeugdboek van 2019
wordt Kruistocht in Spijkerbroek van Thea Beckman. Vanaf 8
februari is deze bij de boekhandel te koop voor slechts € 2,50 per
stuk!
BERICHT VANUIT DE MR
Aan het einde van het schooljaar zal onze voorzitter van de MR, mevrouw Jennifer Schutte
afscheid nemen van de MR omdat haar zoon na groep 8 afscheid neemt van onze school en zij
geen kinderen meer op IKC Remigius heeft.
Daarnaast loopt de zittingstermijn af van de heer Dirk van Mook; hij heeft aangegeven zich voor
een nieuwe termijn van drie jaar herkiesbaar te stellen.
In totaal komen er dus twee plaatsen vacant binnen onze MR.
Bij deze stellen we u in de gelegenheid om zich verkiesbaar te stellen. Indien U belangstelling heeft
om zitting te willen nemen in onze MR kunt u zich hiervoor opgeven bij het volgende emailadres:
m.diepenbroek@ikc-remigius.nl
Als er meer kandidaten zijn die in de MR zitting willen nemen, zullen we een verkiezing moeten
organiseren.
Kandidaten kunnen zich opgeven tot vrijdag 15 februari.
Eventuele verkiezingen zullen plaatsvinden in maart.
Namens de verkiezingscommissie van de MR.
Dorette Janssen en Marc Diepenbroek

LETTERFEEST IN GROEP 3!
Thema 6 zit er op, alle letters zijn geleerd. Daarom was
het tijd voor een feestje. Niet zomaar een feestje, maar
een heus letterfeestje. De kinderen hebben zelf de klas
versierd. We hebben een hele lange slinger gemaakt,
van wel 43 meter lang. Echt waar hoor!!! Dit hebben we
zelf gemeten. Ook hebben we een mooie lettermuts
gemaakt. We waren helemaal klaar om het feestje te
gaan vieren.
Afgelopen vrijdag was het dan zo ver, het letterfeestje
kon beginnen. We hebben een letterspeurtocht door de
school gedaan. De kinderen zijn in tweetallen op zoek gegaan naar alle letters en met die letters
moesten ze een woord maken. Tussendoor konden de kinderen lekker smikkelen van letterkoekjes.
Daarna hebben we een letterbingo gedaan en als afsluiting kreeg iedereen een echt letterdiploma.
Dat hebben de kinderen dik verdiend. Wat was het een feest!
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