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BUURTGEZINNEN IN DUIVEN
Sinds 1 januari is Buurtgezinnen in Duiven actief. Ik ben gestart als coördinator en koppel
gezinnen met een vraag aan gezinnen die ondersteuning in de opvoeding willen bieden.
Vraag- en steungezinnen
Bij vraaggezinnen speelt meestal overbelasting een rol. Ondersteuning vanuit een ander
gezin kan dan een (deel van de) oplossing zijn. Steunouders zijn ervaren ouders, die graag
een ander helpen. De gezinnen worden op basis van de vraag en het aanbod gematcht.
Het vraaggezin en steungezin maken onder leiding van Buurtgezinnen afspraken over de
inhoud van deze ondersteuning. Na de koppeling van twee gezinnen blijf ik als coördinator
betrokken bij evaluaties en voor tussentijdse vragen.
Ondersteuning
De geboden ondersteuning bestaat bijvoorbeeld uit de kinderen naar sport brengen, ze
een middag/avond opvangen, van school ophalen, helpen bij de taalontwikkeling of een
rustige huiswerkplek bieden. Maar ook: meegaan naar ouderavonden, helpen bij het vieren
van de verjaardag of meedenken over de schoolkeuze.
Welke ondersteuning een steungezin biedt en hoeveel tijd het gezin erin steekt, is
afhankelijk van de gemaakte afspraken. De ondersteuning kan in goed overleg veranderen
in de loop van de tijd.
Aanmelden
Aanmelding als vraag- of steungezin kan via de website van Buurtgezinnen.nl. Ook kan er
contact met mij worden opgenomen: 06 15 22 58 09, mirandavdsteen@buurtgezinnen.nl.
Ik maak dan op kort termijn een afspraak voor een kennismaking en legt de werkwijze uit.
Een gezin kan daarna besluiten deel te nemen aan Buurtgezinnen.
Tot ziens!
Miranda van der Steen
Coördinator Buurtgezinnen Duiven

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
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.

KOFFIE- EN THEE MOMENT vrijdagochtend 29 maart 08:30 – 09:30 uur
Op vrijdag 29 maart om 8.30 uur tot uiterlijk 9.30 uur organiseert Centrum voor Jeugd en
Gezin (CJG) in samenwerking met IKC - Remigius haar koffie- en theemoment in de
teamkamer van IKC-Remigius. Tijdens dit moment geven wij een vervolg aan onze eerdere
koffie- en thee uurtjes. Wij horen graag van u wat uw indruk is van het IKC en staan open
voor suggesties van uw kant om ons IKC te verbeteren.
Wees welkom en hopelijk tot de 29e!
Vriendelijke groeten namens Kirsten Westerkamp (CJG medewerkster) en team IKCRemigius
Ter info: De CJG medewerker, Kirsten Westerkamp, is voor u aanwezig op IKC Remigius
voor alle vragen omtrent opvoeding en opgroeien. Vindt u het bijvoorbeeld lastig om
grenzen te stellen, zit uw kind te veel achter de computer, zijn er problemen met slapen,
maakt uw kind moeilijk vriendjes of zijn er problemen in de thuissituatie zoals
communicatie, relatie en/of financiën? Met al uw vragen kunt u terecht bij de CJG
medewerkster. Kirsten zal met u meekijken / adviseren / tips geven of verwijzen. Heeft u
zelf nog tips of ideeën, dan delen we die graag! Kirsten gaat hier graag met u over in
gesprek of samen met andere ouders.

DATA OM TE ONTHOUDEN
27
28
29
1
10
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maart
maart
maart
april
april
april
april

Hercontrole hoofdluis
10-minutenavond
Koffieuurtje van 08.30 – 09.30 uur
10-minutenavond
Kuilviering met ouders VERVALLEN
Palmpasenoptocht
Koningsspelen

