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SPONSORLOOP 
Morgen, woensdag 12 juni, is de sponsorloop. Dan gaan we met zijn allen proberen 
zoveel mogelijk geld op te halen voor Kika.  
We vinden het leuk als u de kinderen komt aanmoedigen. Het tijdschema is als volgt: 

- 08.40-08.50 Peutergroep 

- 09.00-09.45 Kleuters 

- 10.00-10.45 Groep 3 en 4 

- 11.00-11.45 Groep 5, 6, 7 en 8. 

 
Op de site van Kika,  www.Actievoorkika.nl  staat onze sponsorloop onder de titel Sponsorloop IKC Remigius. 
Via deze link is het mogelijk geld te storten. Geld dat de kinderen ophalen kan in de week van 17 tot en met 
20 juni worden ingeleverd bij de leerkracht. Omdat de schoolreis dinsdag 18 juni is kan er deze dag geen 
geld ingeleverd worden.  
 

SCHOOLREIS 2019 
Alle groepen gaan naar Ouwehands Dierenpark in Rhenen 
  
Hieronder alvast wat belangrijke weetjes en tips:  
 Alle kinderen worden dinsdag 18 juni om 8.30 uur op school verwacht, gewoon in de eigen 

klas. Het is leuk en herkenbaar om het kikker t-shirt of een ander oranje kleurig  t-shirt aan te 
doen.  

 Wanneer uw kind deze dag ziek is, wilt u dit dan ruim voor 8.30 uur doorgeven aan school?  
 Rond 8.45 uur lopen we naar de bussen die bij de parkeerplaats klaar staan. Wilt u hierbij niet 

tussen de bussen in gaan staan en de doorloop naar de bussen vrij houden. Zo houden wij het 
overzicht op de kinderen die de bussen instappen. Om 9.00 uur vertrekken alle groepen naar de 
bestemming.  

 Wat nemen de kinderen zelf mee?  
 Rugzak met eventueel droge kleding.  

o Voldoende drinken (pakjes en/of liefst afsluitbare flesjes/ bidons)  
o Lunchpakket hoeft niet. Alle kinderen en begeleiders krijgen een smulpakket. Voor grote 

eters misschien iets extra’s meenemen. 
o Geen geld en/of waardevolle spullen!  
o Geef uw kind niet teveel snoep mee, fruit is net zo lekker.  
o Tip: zet overal de naam van het kind op.   
o Regel: in alle bussen kan niet worden gegeten en gedronken.   
o Rond 16.15/16.30 uur komen de bussen met de leerlingen weer aan op de parkeerplaats.   
 Alle kinderen gaan eerst met hun begeleiders naar de eigen klas.  

- De ouders en/of verzorgers die de kinderen komen ophalen, wachten op het schoolplein. 
Nadat de schoolbel is gegaan, gaan de kinderen via de gewone uitgangen naar huis.   

- Volgende week (11 juni) ontvangen de begeleiders die meegaan op schoolreis de betreffende 
informatie over deze dag.  

- We hopen dat het voor de kinderen en de begeleiding een gezellige en fijne dag wordt.   
- Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u terecht bij de juffen Jorien, Lisette, Karin, Maaike of 

meester Marc.  
  
Met vriendelijke groet,  
De schoolreiscommissie.  

http://www.ikc-remigius.nl/
mailto:info@ikc-remigius.nl
http://www.actievoorkika.nl/


 

 
 
Ook dit jaar konden we weer genieten van de heerlijke 
hapjes van de familie Scholten. 
Zij vierden afgelopen dinsdag 4 juni het Suikerfeest. 
Familie Scholten, bedankt! 

 
 
 
 
 
 

 

DAAR ZIJN ZE MOOI KLAAR MEE… 
 

 
Jaiden Eulink, Sanne Grootaarts, Anne Moens, Jeremy Slichter,  

Gwen van Leijen, Wout Willemsen en Janneke Willemsen. 
 

 

 
…die leerlingen van IKC Remigius. Met ’t diploma 

Computertypen/Word/PowerPoint. Wat zullen ze er nog een plezier aan 
beleven! 

Laat nu maar komen die verslagen, werkstukken en presentaties. Alle reden 
dus om trots te zijn met dit resultaat: 100% geslaagd; gem. 119 aanslagen per 

minuut.  
Dat is De Opleidings Centrale, niet minder! Het is maar waar je voor kiest. Ook 

meedoen? De nieuwe cursus start weer in september 2019. 
Voor meer informatie en inschrijven surf naar www.deopleidingscentrale.nl of 

neem contact op met De Opleidings Centrale, Doetinchem tel. 0314-
363060. 

 
 

DATA OM TE ONTHOUDEN 

    
 
 

11  juni Advies gr. 7 

12 juni Sponsorloop 

13 juni Advies gr. 7 

18 juni Schoolreis 

19 juni 3e rapport gr. 3 t/m 8 

24 juni Schoonmaakavond gr. 1-2 

27 juni Kennismakingsmiddag nieuwe groepen 13.30 – 14.30 uur 

2 juli Musical/ afscheidsavond gr. 8 

4 juli Bedankmiddag voor alle ouders 

5 juli 12.00 uur alle groepen vrij 

6  juli t/m 18 augustus ZOMERVAKANTIE 

http://www.deopleidingscentrale.nl/

