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RAPPORTEN EN 10-MINUTENGESPREKKEN
Morgen, woensdag 20 maart, krijgen de kinderen van groep 3 t/m 7 hun rapport mee naar huis. De
10-minutengesprekken zullen plaatsvinden op dinsdag 26 maart, donderdag 28 maart of maandag
1 april.
Vanaf deze ochtend, 20 maart, hangen de lijsten voor de 10- minutengesprekken bij de deuren van
het lokaal zodat u kunt intekenen voor een gesprek.
Team IKC-Remigius.

SCHOOL T-SHIRT VERKOOP
Beste ouders/ verzorgers
Er worden school T-shirts te koop aangeboden. Deze oranje T-shirts met logo van de Remigius
verkopen wij zodat wij als school o.a. tijdens de sportdag, de avondvierdaagse en het schoolreisje
herkenbaar zijn.
De nieuwe T-shirts zijn € 5.50 per stuk, over te maken op rekeningnummer
NL04RABO0315453877 t.n.v. ouderraad Remigius onder vermelding van “T-shirts”.

KLIK HIER om een T-shirt te bestellen. Na ontvangst van uw betaling zal het T-shirt door de
leerkracht van uw kind aan uw kind worden meegegeven.
Mocht u niet de juiste maat besteld hebben, levert u het T-shirt weer in bij de leerkracht van uw
kind. U kunt via de “klik hier” in dit bericht de juist maat bestellen. Vergeet u niet de reden van
ruilen onderaan het formulier aan te geven!
Met vriendelijke groeten, de Ouderraad
KUILVIERING 10 APRIL VERVALT
In verband met de Palmpasenoptocht (donderdag 11 april) en de Koningsspelen (vrijdag 12 april)
zal de kuilviering van woensdag 10 april komen te vervallen!

PASEN
Beste ouders/verzorgers,
Voor ons Paasfeest op school vragen we Paastakken om de klassen in Paassfeer te brengen. Wie
kan ons daaraan helpen? Deze takken mogen in de week van 1 t/m 5 april in de kuil worden
verzameld.
Met vriendelijke groeten, de Paascommissie

SCHOOLREIS 2019
Het lijkt nog ver weg, maar dinsdag 18 juni gaan we op schoolreis.
Uiteraard streven we ernaar om er een onvergetelijke, leuke dag van te maken.
We willen graag alle hulpouders (dit zijn de ouders die regelmatig meehelpen op school, b.v.
klassenouders, OR, MR, pleinwacht, computeren, (voor)lezen, etc.) betrekken bij het goede verloop
van deze dag. Dit houdt in dat deze ouders, als ze willen en kunnen, op 18 juni als eerste in de
gelegenheid worden gesteld om mee te gaan met de schoolreis.
Daarom deze oproep: Welke hulpouders kunnen en willen graag meehelpen met de
schoolreis?

KLIK HIER om u aan te melden.
Uw mobiele telefoonnummer is belangrijk i.v.m. bereikbaarheid op de dag zelf. Geef dus het
nummer op waarop we u zouden kunnen bereiken op de dag van het schoolreisje.

U wordt niet ingedeeld in het groepje bij uw eigen kind.
De aanmelding kan tot uiterlijk 2 april
De schoolreiscommissie.
UITDELEN VERJAARDAGSKAARTEN
Wij stellen het op prijs als kinderen hun uitnodigingen voor een verjaardag niet in de klas maar op
de speelplaats of elders uitdelen.
Men realiseert zich vaak niet dat het erg confronterend kan zijn als klasgenootjes in het bijzijn van
iedereen een uitnodiging krijgen en een aantal klasgenootjes niet. Een uitleg door de
groepsleerkracht is erg moeilijk. We hopen dat u begrip voor dit verzoek kunt opbrengen.
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2e rapport gr. 3 t/m 7
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