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HOOFDLUISCONTROLE: LUIS IN JE HAAR? KAMMEN MAAR!
In de eerste week na herfstvakantie controleren ouders van de hoofdluiscommissie alle kinderen in
de groepen. Is er hoofdluis geconstateerd, dan belt de groepsleerkracht de betrokken
ouder(s)/verzorger(s). Alle kinderen uit de desbetreffende groep krijgen vervolgens een brief mee.
Na twee weken volgt er een nacontrole van de hele groep.
Voor die dagen adviseren we geen vlechten of vele speldjes in het haar te dragen en/of geen gel in
het haar te doen.
Het RIVM heeft een voorlichtingsfilm gemaakt over controleren en
behandelen van hoofdluis. Klik hier voor de voorlichtingsfilm. Meer
informatie kijk op www.rivm.nl/hoofdluis

SCHOOL T-SHIRT VERKOOP
Beste ouders/ verzorgers
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
SJORS SPORTIEF SJORS CREATIEF
De kinderen hebben vandaag informatie meegekregen van Sjors Sportief Sjors Creatief, een
initiatief van de gemeente Duiven.
Kinderen kunnen zich het hele jaar (vaak gratis) inschrijven voor allerlei activiteiten zonder direct lid
te worden.

OR-JAARVERGADERING
Vanavond de OR-jaarvergadering. Ouders/verzorgers zijn zéér welkom!!!
Desiree Dekker zal een presentatie geven over de app Parro. Vragen die deze avond o.a. aan bod
komen zijn: wat is Parro en hoe werkt het?

ACTIVITEITEN ZONNEKINDEREN OP DE BSO
Er is weer genoeg te doen deze herfstvakantie!
Het is alweer bijna herfstvakantie! Wij hebben er al weer zin in, want we hebben weer hele leuke
activiteiten voor jullie op de planning staan. Zou je altijd al eens terug in de tijd willen gaan? Dat
kan op maandag 14 oktober tijdens de Cultuurdag. Onze Cultuurcoaches nemen je dan mee naar
de prehistorie. Je doet mee aan coole opgravingen, maakt te gekke muurschilderingen en je kunt
jezelf zelfs verkleden als oermens.
Ga je liever op avontuur in de natuur? Ook daarvoor hebben onze Natuur- & Avontuurcoach een te
gek programma bedacht. Speel op woensdag 16 oktober de Nature Games in het bos. Het belooft
een gezellige dag te worden met uitdagende activiteiten, quizvragen en opdrachten.
Is sport helemaal jouw ding, dan wil je de Sportdag op donderdag 17 oktober niet missen! Met
Sportcoaches ga je mee op jouw eigen Expeditie Robinson. Bewegen to the max! Met leuke,
uitdagende en stoere oefeningen. Zien we je op deze dagen?
Doe gratis mee met de strippenkaart
Maak je nog geen gebruik van de BSO, dan kun je 3 x gratis meedoen met onze strippenkaart.
Deze kun je afhalen op de BSO locatie.
We gaan er een superleuke vakantie van maken!

SPEELTOESTEL WEG
Vandaag hebben we afscheid genomen van het speeltoestel op het kleine plein. Na vele jaren
trouwe dienst, paste hij niet meer op het plein bij de peuters en kleuters.
We denken nog na over andere invulling van deze ruimte.
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Kinderboekenweek
OR-jaarvergadering. Ouders/verzorgers zijn zéér welkom
Inspectiebezoek
Herfstvakantie
Hoofdluiscontrole
Klassenfuif groepen 8
Hercontrole hoofdluis
Stichtingsdag; alle groepen vrij
Kuilviering met ouders

