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KEER-OM GESPREK
Dit schooljaar starten we op het IKC Remigius voor het eerst met keer-om
gesprekken. Deze gesprekken zullen plaats vinden vanaf woensdag 4 september.
Via de intekenlijsten bij de lokalen kunt u zich daarvoor in schrijven. Vanaf dinsdag
27 augustus hangen de intekenlijsten bij de groepen.
Bij het keer-om gesprek geeft de leerkracht niet de informatie, maar u als ouder
vertelt zelf, aan de hand van een van tevoren ingevulde vragenlijst, over uw kind.
Deze vragenlijst heeft u vandaag ontvangen. Het is de bedoeling dat u deze thuis
invult en meeneemt naar het keer-om gesprek.
Met het keer-om gesprek willen wij nog beter aansluiten bij de individuele behoefte
van de leerling. Tijdens deze gesprekken worden wederzijdse verwachtingen tussen
ouders en school met elkaar gedeeld. Het keer-om gesprek is tevens belangrijk om
een goede relatie tussen ouders, kind en school te stimuleren. Vanaf groep 7 zijn
ook de kinderen bij de keer-om gesprekken aanwezig.
Vanuit de eerder aangegeven meerwaarde van deze keer-om gesprekken
verwachten we dat alle ouders zich om deze reden hiervoor inschrijven.
De beschikbare data en tijden kunnen per groep wisselen.

Met vriendelijke groet,
Team IKC Remigius.
EVEN VOORSTELLEN…..
Hallo allemaal,
Mijn Naam is Mick Jansen, ik woon samen met Margo en ben vader van
Tessa (groep 6b) en Emma (groep 3a).
In het dagelijks leven ben ik werkzaam als projectmanager bij de firma
Huuskes.
Daar ben ik verantwoordelijk voor het voorbereiden, opzetten, trainen en
begeleiden van nieuwe klanten.
In mijn vrije tijd ga ik graag zelf sporten of kijken naar sport, lekker dineren
met vrienden en films kijken.
Waarom de MR?
Als vader vind ik het belangrijk om betrokken te zijn bij het onderwijs van mijn
kinderen. Door deel te nemen in de MR kan ik de ontwikkelingen van de school
volgen en daar actief in meedenken, met als doel de sfeer en de kwaliteit van het
onderwijs te optimaliseren.

Beste lezers,
Graag stellen wij ons via deze weg aan jullie voor. Wij zijn Sandra Wigman,
Maureen Vink en Marloes van Hienen. Samen vormen wij het logopedistenteam van
Logopedie Talent.
Per 1 september 2019 zijn wij twee dagdelen in de week werkzaam binnen IKC
Remigius. Dit betreft de donderdag –en vrijdagochtend. Daarnaast is ons praktijk
gevestigd in Medisch Centrum ’t Reinhart aan de Spoorallee 26 in Duiven.
Logopedie Talent is een allround logopediepraktijk. U of uw kind kunnen bij ons
terecht indien er sprake is van problemen op het gebied van taal, spraak, auditieve
vaardigheden, stem, mondgedrag en slikken. Bij vragen of twijfels kunt u ons altijd
bellen, even binnen lopen en/of uw vraag stellen via het contactformulier op onze
site: www.logopedietalent.nl. Telefonisch zijn wij bereikbaar op tel. 0316-266582.
U bent van harte welkom in onze praktijk!
Sandra Wigman, Maureen Vink en Marloes van Hienen

Computertypen, Word en Presentaties maken als een basis voor de
toekomst!
In september 2019 willen wij starten met de cursus
Computertypen/Word/PowerPoint bij jullie op school.
De cursus is bedoeld voor leerlingen uit de huidige groepen 6, 7 en 8. De
kinderen die deze cursus volgen en met succes afsluiten krijgen een diploma.
De cursus bestaat uit 14 lessen (excl. examen) van 90 minuten. De
volgende aspecten komen hierin o.a. aanbod; Je leert blind typen met 10
vingers, mooie opmaak van teksten, tabellen
en presentaties maken.
Een echte investering voor de toekomst!
Tijdens de lessen wordt er veel aandacht besteed aan persoonlijke
begeleiding.
Er zijn nog plaatsen vrij, inschrijven kan tot 13 september as.
Inschrijven kan via onze website; www.deopleidingscentrale.nl
Kosten:
Cursusgeld € 225,- (betaling in 1 keer)
Betaling in 4 termijnen van € 60,Examengeld € 35,Lesmateriaal € 30,10% korting op het cursusgeld bij
gelijktijdige deelname van twee
of meer kinderen uit één gezin.
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Hoofdluiscontrole
Informatieavond
Studiedag, alle leerlingen vrij
Start keer-om gesprekken
Hercontrole hoofdluis
Kinderboekenweek
Inloopavond 18.30 – 19.15 uur

