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DE SCHOOLAPP, alle informatie van IKC-Remigius bij elkaar!
Inmiddels hebben al ontzettend veel ouders zich aangemeld bij
Parro, de schoolapp van IKC-Remigius.
Deze ouders hebben al kunnen genieten van de avonturen van de
kinderen in de klas. Leuke foto`s van de klassen zijn hierin al
gedeeld.
Kijk ook naar de privacy voorkeuren voor je kind(eren) per onderdeel,
i.v.m. het plaatsen van foto`s. Dit gaat via instellingen.

Vanaf nu zal ouderhulp voor leuke en leerzame schooluitjes/activiteiten via de schoolapp gevraagd
worden. Ook de 10 minutenavonden van maart zullen via de schoolapp gepland worden.
Op dit moment ontvangt u nog via de mail het kikkernieuws en op de schoolapp. Dit zal
veranderen. Vanaf dinsdag 5 november zal het kikkernieuws alleen nog maar via de schoolapp
gedeeld worden. Leest u het kikkernieuws liever via de website kan dat natuurlijk ook nog. Denk er
dan aan deze iedere dinsdag te lezen.
Belangrijke informatie voor ouders die nog niet gekoppeld zijn: u heeft nogmaals per e-mail (21-102019) een uitnodiging met koppelcode per kind/groep ontvangen, kijk eventueel ook in uw
ongewenste mail. Deze kunt u invoeren in de app/op de website https://talk.parro.com/login/parent.
Na het invoeren van de code wordt de groep zichtbaar in de schoolapp.
Tip: het is prettig als beide ouders een eigen account aanmaken, dit maakt het gebruik van de app
overzichtelijker voor beide ouders en voor de school. Vraag de leerkracht om een nieuwe code te
verzenden.
HOOFDLUISCONTROLE: LUIS IN JE HAAR? KAMMEN MAAR!
Woensdag 23 oktober 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
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