Basisschool Remigius Duiven

kikkernieuws
website : www.ikc-remigius.nl
e-mail
: info@ikc-remigius.nl
Redactie : Wilbert Arends en Anita Hendriks
Jaargang 29 [nummer 06] ::: 24 september 2019
Inleverdatum kikkernieuws: uiterlijk maandag voor uitgave.

GEZOCHT!
Voor een knutselopdracht in groep 1-2C rond het thema “op reis” zijn wij op zoek naar plastic
wasbolletjes. Mocht u er toevallig thuis nog wat over hebben, dan kunt u deze inleveren bij juf Ilse
of juf Noortje (groep 1-2C)

KINDERBOEKENWEEK ACTIE!
Van 2 t/m 13 oktober is het weer Kinderboekenweek. Bruna wil
graag samen met scholen, ouders/verzorgers én kinderen het
lezen van kinderboeken stimuleren, daarom organiseert Bruna
een fantastische scholenactie tijdens de Kinderboekenweek:
‘Sparen voor je schoolbieb’. Hoe meer ouders meedoen, hoe
meer gratis kinderboeken de school bij Bruna mag uitzoeken!
Dit jaar wordt het extra leuk, want we zijn een samenwerking
aangegaan met Jozua Douglas, de leukste kinderboekenschrijver
van Nederland, die net als Bruna de leesprestaties van kinderen
wil verhogen. Jozua Douglas heeft een eigen website:
https://www.jozuadouglas.com/
Hoe werkt de actie 'Sparen voor je schoolbieb'?
U koopt tijdens de KInderboekenweek 2019 (in de periode van 2
t/m 13 oktober 2019) één (of meerdere) kinderboek(en) bij een winkel van de Bruna en levert de
kassabon voor de herfstvakantie in op school bij Juf Anouk groep 3A. Wij leveren de kassabonnen
in bij een Bruna-winkel. Bruna telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op en de school
ontvangt een waardebon. De school mag voor 20% van het totale kassabon-bedrag nieuwe
leesboeken voor de school uitzoeken in een Bruna-winkel.
Wij hopen dat u samen met de kinderen meedoet om van deze schoolbieb-actie een groot succes
te maken, want leesplezier creëren we samen!

BORRE BOEKJES
De leerlingen van groep 1-2 hebben vandaag een borre boekje meegekregen.
DATA OM TE ONTHOUDEN
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12-20
23
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oktober
oktober

Kinderboekenweek
Inloopavond 18.30 – 19.15 uur
Schoolfotograaf gr. 3-8 en peuters
OR-jaarvergadering. Ouders/verzorgers zijn zéér welkom
Herfstvakantie
Hoofdluiscontrole

