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PALMPAASOPTOCHT 
Beste ouders/verzorgers,   
  
Op donderdag 11 april lopen we weer een Palmpaasoptocht met de groepen 1 t/m 4. Deze groepen 
worden begeleid door de kinderen van groep 5 t/m 7.   
De Palmpaasstokken zullen dit jaar thuis versierd worden, bijvoorbeeld met crêpepapier. De 
versierde stokken mogen vanaf woensdag 10 april meegenomen worden naar school. Op 
donderdag 11 april gaan de kinderen de takken afmaken met o.a. nibbits en een broodhaantje.   
  
Verder willen we u vragen om langs de kant van de weg naar de kinderen te komen kijken naar 
onze Palmpaasoptocht. De kinderen gaan ’s middags in twee groepen richting de kerk, 
alwaar de Pastor ons opwacht om te vertellen over het Palmpaasfeest.   
De groepen 1-2, 6 en 8 vertrekken om 12.45 uur.   
De groepen 3, 4, 5 en 7 vertrekken om 13.15 uur.   
De route komt in het kikkernieuws van 9 april.    
U bent van harte welkom om ook naar de Pastor te komen luisteren. Wilt u dan achterin de kerk 
gaan zitten, niet bij of tussen de kinderen. Wilt u geen foto’s maken in de kerk, dat doet de OR voor 
u. Via een mailbericht krijgt u de foto’s ook thuis, zoals we dat ook altijd doen bij andere 
activiteiten.   
  
Met vriendelijke groeten,   
De Paascommissie   
  
KONINGSSPELEN / SPORTDAG 
Beste ouders/ verzorgers  
 
Op vrijdag 12 april 2019 zijn de Koningsspelen.  
De kinderen van de groepen 1 t/m 8 worden om 8.30 uur op school verwacht.  

Na de koningsdans om 9.15 uur beginnen de kinderen van gr. 1 t/m 4 om 9.30 uur met de sport- en 

spelactiviteiten en de groepen 5 t/m 8 vertrekken naar de sportvelden. 

 
Oproep voor reserve ouders.  
We vragen ouders/verzorgers om zich op te geven als reserveouder om eventueel te helpen bij de 

Koningsspelen voor de groepen 1 t/m 4. 

Om deze dag goed te laten verlopen, hebben we heel veel hulp nodig!  

(Hou er wel rekening mee dat u niet bij uw eigen kind wordt ingedeeld) 
- Voor de groepen 1 t/m 4 bestaat de hulp uit een groepje kinderen begeleiden in en rondom 

de school tijdens sport- en spelactiviteiten tot 12.00 uur. 
Over de koningsspelen zelf volgt zo spoedig mogelijk meer informatie. 
 
Aanmelden voor vrijdag 5 april: 
Wilt u zich aanmelden dat kan. Graag zelfs!!  

Klik hier en vul de gegevens in. 
 
Let wel op: u kunt zich maar bij 1 groep aanmelden!!!! 
 
Alvast bedankt, namens de Sportdagcommissie 
 

http://www.ikc-remigius.nl/
mailto:info@ikc-remigius.nl
https://www.ikc-remigius.nl/formulieren/reserve-bij-de-koningsspelen/sportdag-gr-1-4/


 

ROEFELDAG 15 JUNI 
Nog één week en dan sluit de inschrijving van de Roefeldag. De kinderen van groep 5 t/m 8 
hebben hierover al informatie ontvangen. 
Nog even de details:  
Inschrijven kan via de site: www.roefeldag-duiven.nl: dit kan ook zonder groepje! Men koppelt 
eventueel kinderen/begeleiders.  
Op de site staan de meest gestelde vragen en ook extra formulieren om te downloaden.  
De inschrijving sluit vrijdag 5 april om 12 uur.  
  
Mochten er nog vragen zijn, dan kun je mailen met Daniëlle Evers, scholen@roefeldag-duiven.nl 
 
 
DATA OM TE ONTHOUDEN 

 
 
 
 
 
 
 
 

10 april Kuilviering met ouders VERVALLEN 

11 april Palmpasenoptocht  

12 april Koningsspelen 

16-17-18 april Cito eindtoets gr. 8 

19 april Studiedag, alle groepen vrij 

20 april t/m 5 mei Meivakantie 

8 mei Hoofdluiscontrole 

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

