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VACATURE OUDERRAAD PENNINGMEESTER 
 
De ouderraad (OR) is een groep enthousiaste ouders van leerlingen van IKC Remigius. Wij 
houden ons onder andere bezig met het (mede) organiseren van binnen- en 
buitenschoolse activiteiten. Hierbij valt te denken aan verschillende activiteiten zoals het 
sinterklaasfeest, de kerst- en paasviering, het schoolreisje en sportdag. 
Daarnaast heeft de OR een klankbordfunctie voor de leden van de MR 
(medezeggenschapsraad). De OR beheert de jaarlijkse ouderbijdrage, deze wordt besteed 
aan activiteiten van de school. 
De ouderraad van IKC Remigius is op zoek naar een ervaren penningmeester. 
We zoeken een penningmeester met relevante ervaring, die financieel inzicht heeft en 
accuraat is.  Een integer persoon die zich vasthoudt aan normen en waarden, die eerlijk en 
betrouwbaar is en iemand die over eigen gedrag en keuzes verantwoording kan afleggen.  
Voor deze functie vragen wij een VOG verklaring. 
Taken: 

 De penningmeester vormt samen met de voorzitter en secretaris het dagelijks 

bestuur van de ouderraad en is het eerste aanspreekpunt voor de school namens 

de ouderraad 

 2-3 keer per jaar overleg met schoolleiding over de stand van zaken van de 

financiën  

 Overleg met schoolleiding over betalingen via stichtingen. 

 De penningmeester is verantwoordelijk voor de communicatie en het innen van de 

ouderbijdrage, beheert de uitgaven en stelt jaarlijks de begroting op.    

 Verzorgen van betalingen namens de ouderraad. 

 Het opstellen van de begroting. 

 Het zorgdragen voor de financiële verantwoording op de jaarvergadering van de 

ouderraad.  

 Meedoen en meedenken in de vergaderingen.  Er wordt ca. 6 keer per schooljaar 

vergaderd in de avonduren. Het verloop van activiteiten, de evaluaties en nieuwe 

activiteiten worden hier besproken. Het team wordt tijdens deze vergaderingen 

vertegenwoordigd door een teamlid  

 Tijdsbesteding ongeveer 8 uur per maand 

Wat te doen: 
Klik hier voor informatie of opgeven voor de functie van penningmeester van de ouderraad. 
 
 
  

http://www.ikc-remigius.nl/
mailto:info@ikc-remigius.nl
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KATAPULT CHALLENGE GROEP 7B 
In groep 7B hebben we de afgelopen periode met geschiedenis gewerkt over de tijd van 
ontdekkers en hervormers. De kinderen hebben naast de stof uit het boek een webpad 
over Leonardo da Vinci gedaan en ze hebben meegedaan aan de katapult challenge. Ieder 
tweetal kreeg een doos met materialen en de opdracht was simpel: bouw een katapult (net 
als Leonardo da Vinci )  
Oef... zo makkelijk was dat voor sommige duo's nog niet... overleggen, discussiëren, 
ontwerpen, nog meer overleggen, plannen bijstellen en natuurlijk het bouwen zelf... maar 
wat een lol heeft iedereen gehad en wat hebben we veel geleerd.  
We weten nu wat we wel en niet moeten doen om de katapult te laten werken. Sommigen 
hebben thuis zelfs nog een tweede versie gebouwd, die weer beter was dan het eerste 
ontwerp.  
Jari ging er uiteindelijk met de punten vandoor en heeft nu dus eeuwige roem te pakken ;-) 
gefeliciteerd! 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

NIEUWS VANUIT DE CARNAVALSCOMMISSIE 
 
Op vrijdag 1 maart vieren we Carnaval. Deze feestelijke ochtend duurt tot 12 uur, daarna 
krijgen alle kinderen voorjaarsvakantie. De kinderen mogen verkleed op school komen. Je 
hoeft geen eten, drinken en een tas mee te nemen.  Het is deze dag niet toegestaan 
confetti, zwaarden, pistolen e.d. mee te nemen. Ook zijn losse attributen niet handig op 
deze feestdag.  
 
Net als vorig jaar, gaan we dit jaar het carnavalsfeest op school vieren. De kinderen gaan 
deelnemen aan 3 verschillende workshops. Om 11.15 uur sluiten we de dag af met een 
gezamenlijke carnavalsoptocht. Komt u deze vrolijke optocht ook bekijken?  
 
De route van de optocht: 

 
 

       
 

EVALUATIEMOMENT KLASSENOUDERS 
 
Op vrijdagochtend 22 februari staat een evaluatiemoment voor de klassenouders gepland.  
 
Daarnaast willen we alle ouders, die geïnteresseerd zijn naar de rol van klassenouder of 
die hun mening willen geven hoe het nu loopt w.b.t. klassenouders, van harte uitnodigen te 
komen op deze evaluatie.  
De tijd is van 08.30 uur tot 09.30 uur in de teamkamer. Voor koffie en thee met wat lekkers 
zal worden gezorgd!  
 
We hopen u graag te zien op vrijdag 22 februari! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Commissie Klassenouders 
Mariska Ruitenberg (OR), Timon Vellekoop (OR), Joyce van Reem (IKC Team)  
 



 

SPORTEN VITALITY 11-02-2019 
 
Vandaag gingen we met de klas naar Vitality Sport. Dat is de sportschool waar onze juf 
sport. Ze had kunnen regelen dat wij daar langs mochten komen. We vertrokken om 11.15. 
Eenmaal aangekomen in sportkleding konden we meteen naar binnen. We deden onze 
binnen schoenen aan en liepen de loods binnen. Het was een grote ruimte met leuke 
apparaten: boksbal, lopende band, gewichten, trap loop machine, slee, touwen, en 
overpakken. We begonnen met een warming-up. Die was best pittig. We deden een 
parcours. Daarna gingen we aan de slag met machines. We sloten af met een paar burbee 
en sit-ups, Dat was nogal zwaar. Iedereen was heel enthousiast. Het was heel leuk! 
 
Lea en Mijntje groep 8A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROEFELDAG 15 JUNI 2019 
 
Beste leerlingen van groep 5 t/m 8, 
 
Zaterdag 15 juni 2019 is het weer zover: de Roefeldag voor alle leerlingen van groep 5 t/m 
8 uit de gemeente Duiven. Op de Roefeldag kun je kennis gaan maken met allerlei 
bedrijven rondom en in Duiven.  
Wat kun je nu alvast doen:  
* Bedenk met wie je samen een groepje wil vormen! Er mogen maximaal 6 kinderen in 1 

groepje. 
* Elk groepje heeft één begeleider van 18 jaar of ouder nodig, dus bekijk samen alvast 

wie jullie wil begeleiden.   
* En natuurlijk: Vergeet niet zaterdag 15 juni vrij te houden in je agenda! 
Voor de voorjaarsvakantie worden de inschrijfformulieren en Roefelkranten naar de 
scholen gebracht. Vanaf 5 maart opent de inschrijving via www.roefeldag-duiven.nl  
 
  

http://www.roefeldag-duiven.nl/


 

TÉ LEUK OM TE MISSEN!!! 
 

 
DATA OM TE ONTHOUDEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 februari Evaluatiemoment klassenouders 08.30-09.30 uur 

1 maart Carnaval 12.00 uur iedereen vrij 

2-10 maart Voorjaarsvakantie 

13 maart Hoofdluiscontrole 

20 maart 2e rapport gr. 3 t/m 7 

26 maart 10-minutenavond 

27 maart Hercontrole hoofdluis 

28 maart 10-minutenavond 

29 maart Koffieuurtje van 08.30 – 09.30 uur 


