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HERINNERING AFSCHEID JUF MARIANNE EN JUF JORIEN 
Juffrouw Marianne groep 1-2 A en juf Jorien groep 1-2C gaan ons aan het einde van dit schooljaar 
verlaten.  
Voor ieder die afscheid wil nemen van hen is daarvoor gelegenheid op woensdag 3 juli van 12.15 
uur tot 13.00 uur in hun vertrouwde omgeving, het kleuterlokaal van groep 1-2A en 1-2C 
U bent allen van harte welkom. 
Het team van IKC-Remigius. 
 
 
BEDANKMIDDAG  
We willen alle ouders bedanken voor hun betrokkenheid, hulp en inzet van het afgelopen 
schooljaar. Daarom nodigen we u allen uit voor een gezellige "open inloopmiddag".  
We zorgen voor een hapje drankje en een gezellige aankleding in onze kuil. De leerlingen 
verzorgen de hele middag optredens.  
Tevens wordt het opgehaalde sponsorbedrag van Kika bekend gemaakt. 
Donderdag 4 juli vanaf 13.05 is de kuil open en staan we klaar met een hapje en een drankje.  
Hieronder een schema met globale tijden van de optredens uit de verschillende groepen.  
  

Tijd  Groep  Tijd  Groep  

13.10  Opening  13.45  Groep 3a en 3b 

13.15  Groep 1-2   14.00  Groep 5a en 5b  

13.25  Groep 6a en 6b  14.15  Groep 7a en 7b  

13.35  Groep 4a en 4b  14.25   Einde bedankmiddag.  

 
 
EINDE SCHOOLJAAR 
Het einde van schooljaar 2018-2019 is in zicht. Nog even de  
laatste (erg warme) loodjes en dan genieten van een mooie zomer. 
Genieten van mooie dagen, leuke plekken bezoeken, fijn  
gezelschap, een goed boek of een goed glas (of allemaal). 
Gewoon even helemaal niks hoeven.  
  
Via deze weg willen we U bedanken voor de prettige  
samenwerking dit schooljaar en hoop dat we er in het nieuwe  
jaar weer iets moois van kunnen maken. 
  
We wensen U allen een fijne vakantie en tot ziens in augustus 
  

Het team, de ouderraad en medezeggenschapsraad van IKC-Remigius 
 
DATA OM TE ONTHOUDEN 

    
 4 juli Bedankmiddag voor alle ouders 

5 juli 12.00 uur alle groepen vrij 

6  juli t/m 18 augustus ZOMERVAKANTIE 
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