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SCHOOL T-SHIRT VERKOOP 
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 
 

 

AVONDVIERDAAGSE 4 T/M 7 JUNI 2019 

Ook dit schooljaar willen wij als organisatie de avondvierdaagse in Duiven meelopen met school. 
Dit fantastische wandelfestijn zal plaatsvinden van dinsdag 4  t/m vrijdag 7 juni. Wij willen er een 
gezellige wandeltocht van maken. 
Het inschrijfgeld bedraagt € 6,00 per persoon, inclusief een medaille. Je kunt je ook inschrijven 
voor € 3,50 per persoon maar dan krijg je geen medaille. Alle 4 de wandeldagen krijg je bij de 
pauzeplek een pakje drinken en een kleine versnapering aangeboden. Tevens ben je dan ook 
verzekerd via de wandelbond. 
 
KLIK HIER om je op te geven. 
 
Wij hopen op heel veel aanmeldingen, zodat wij als IKC-Remigius er een gezellige tocht van 
kunnen maken. 
 
U kunt het geld overmaken op rekeningnummer  NL 04 RABO 031.54.53.877 t.n.v. Ouderraad 
Remigius.  
€ 6,00 per persoon mét medaille, € 3,50 per persoon zonder medaille.  
Vermeld bij het overmaken a.u.b. de NAAM  en de GROEP van uw kind(eren) 
 
Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn, kunt u ons per mail benaderen op onderstaand e-
mailadres: 
 
a4dremigius@gmail.com 
 
Het avondvierdaagse team. 
 
 
 
  

http://www.ikc-remigius.nl/
mailto:info@ikc-remigius.nl
http://www.ikc-remigius.nl/formulieren/t-shirt-bestellen/
https://www.ikc-remigius.nl/formulieren/avondvierdaagse/
mailto:a4dremigius@gmail.com


 

DATA OM TE ONTHOUDEN 

 
 
 
 
 
 
 
 

8 mei Hoofdluiscontrole 

22 mei Hercontrole hoofdluis 

24 mei Kledinginzameling 

27-29 mei Schoolkamp gr. 8 

30-31 mei Hemelvaart, alle groepen vrij 

4-7 juni Avondvierdaagse 

7 juni Lesvrije dag; alle groepen vrij 


