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START NIEUWE KLEUTERGROEP
Donderdag is het dan zover, we kunnen starten met de
nieuwe kleutergroep. We blijven op deze manier kleine
groepen houden zodat we voldoende aandacht aan alle
kinderen kunnen schenken. Ook start de nieuwe groep
in een nieuw lokaal met twee nieuwe juffen, Majolica
Visscher en Ilse Scholten.
In korte tijd hebben de kleuterjuffen met meester Frans
en de nieuwe juffen van het speellokaal een gezellig
klaslokaal gemaakt. Ga gerust eens kijken.
We wensen de nieuwe kleuters en de juffen veel plezier.
Team IKC-Remigius.
KONINGSSPELEN / SPORTDAG
Aan alle ouders/verzorgers,
Op vrijdag 12 april 2019 zijn de Koningsspelen.
De school organiseert dan een sportdag voor de groepen 1 t/m 4.
Deze sportdag houden wij van 8.30 tot 12.00 uur in en rondom de school.
Anouk Godschalk van de gemeente Duiven organiseert in overleg met de basisscholen een
gezamenlijke sportdag voor de groepen 5 t/m 8 in de gemeente Duiven. Deze wordt gehouden van
9.30 tot 14.00 uur op de sportvelden van MHC Westerduiven en de DVV. Gedurende deze dag
zullen de kinderen in groepjes gaan sporten en wellicht kennis maken met nieuwe sporten. Aan het
einde van de Koningsspelen om 14.00 uur kunnen de kinderen opgehaald worden op het sportveld
of fietsen alleen naar huis.
De kinderen van de groepen 1 t/m 8 worden om 8.30 uur op school verwacht.
Na de koningsdans om 9.15 uur vertrekken de kinderen van de groepen 5 t/m 8 naar de
sportvelden.
Oproep:
We vragen ouders/verzorgers om te helpen bij de Koningsspelen.
Om deze dag goed te laten verlopen, hebben we heel veel hulp nodig!
Binnenkort krijgt u via de klassenouder van uw kind een e-mail met de vraag om u aan te melden.
Het zou super zijn als u deze dag een groepje kinderen zou willen begeleiden. Let wel op: u kunt
zich maar bij 1 klas aanmelden. Alvast bedankt.
Over de koningsspelen zelf volgt zo spoedig mogelijk meer informatie.
Met vriendelijke groet,
De sportdagcommissie

VAN DE BSO
De donderdag in de vakantie hebben we bij de BSO van
IKC Remigius heerlijke pizza's gemaakt. De kinderen
hebben zelf gekozen wat ze op hun pizza wilde. Van ham,
ananas, salami tot kaas, champignons en paprika. Eerst
alles snijden, de pizza zelf beleggen en hmm lekker
smullen! Ze waren echt heerlijk.

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.
DATA OM TE ONTHOUDEN
13
20
26
27
28
29

maart
maart
maart
maart
maart
maart

Hoofdluiscontrole
2e rapport gr. 3 t/m 7
10-minutenavond
Hercontrole hoofdluis
10-minutenavond
Koffieuurtje van 08.30 – 09.30 uur

