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PARRO NIEUWS: INSTELLEN PRIVACY VOORKEUREN 

 
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. 
Daarom de vraag of u de privacy voorkeuren voor uw kind(eren) per 
onderdeel wilt aangeven. Dit gaat via instellingen. 
 
 
 

 
 
SCHOOLONTBIJT 
Ook dit jaar neemt onze school deel aan het Nationale Schoolontbijt. Per groep is bekend op welke 
dag we hieraan meedoen, de woensdag of de donderdag. Dit betekent dat een aantal groepen op 
school zullen ontbijten en een aantal groepen zullen met de kinderen gaan lunchen. Ook zullen we 
op deze dag aandacht besteden aan de noodzaak van een goed en gezond ontbijt (en lunch). Alle 
ouders hebben via de leerkracht bericht ontvangen of er ontbeten wordt of geluncht in de groep 
zodat u daar als ouder rekening mee kunt houden. 
Wij verwachten de kinderen gewoon om 8.30 uur op school.  
We hopen op een gezellig, gezond en voedzaam ontbijt /lunch! 
 
 
 
 
SINTERKLAASJOURNAAL 
Zoals elk jaar is ook dit jaar Sinterklaas weer samen met zijn 
Pieten op weg naar Nederland. Omdat wij niets willen missen 
van alle spannende avonturen die op de boot gebeuren, 
volgen wij op school in alle groepen het Sinterklaasjournaal.                                
Als U thuis samen met uw kind ook wilt kijken kan dat. Vanaf 
11 november is er elke dag om 18.00  uur op NPO Zapp, een 
aflevering te zien.                                                                            
Wij verheugen ons al op alle avonturen die er staan te 
gebeuren! 
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GEVRAAGD:  
Handige inpakhulpen om alle cadeautjes voor de kinderen van de Remigiusschool 
van leuk Sinterklaaspapier te voorzien. 
Wanneer?  Op maandag 18 november vanaf 19.00 uur op de Remigiusschool.                                                                                            
Als u komt inpakken zorgen wij voor een  kopje koffie met wat lekkers!       
Klik hier zodat wij weten op hoeveel hulp pieten we ongeveer kunnen rekenen.  
Alvast bedankt! 
                                                  

                                                  
 
 
 
 
 
 
 

Zelfwassende Borstel 
                                                                                                       Gemaakt door Delayla en Lisanne 

 
 

24 oktober is groep 8A naar Candea College geweest.  
We hebben een zelfwassende borstel gemaakt. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ze werden geholpen door Meneer Top. 
 

Als eerste kregen we een zakje met alle onderdelen 
zoals: een klein motortje, kabeltjes en de afwasborstel. 

 
Je begon met de kabeltjes aan de batterijhouder en de motor vast te maken. 
Dat moest natuurlijk wel goed vast zitten, dus ze gingen ijzer erop smelten. 

 
Dat heet solderen. Sommige kinderen wisten niet wat of hoe ze moesten solderen, dus meneer. 

Tom legde het uit. 
Nadat hij het had uitgelegd wist iedereen hoe het moest. 

 
Toen je dat af had gingen ze de onderdelen aan elkaar lijmen, met een lijmpistool. Dat was erg 

heet en je moest dus voorzichtig zijn.  
 

Toen we halverwege het project waren, waren sommige kinderen al klaar. 
Die mochten de borstel gaan versieren. 

 
Je kon je borstel versieren met ogen, veren en nog veel meer. 

Maar als je klaar was moest je wel oppassen dat je haar niet vast bleef zitten in de motor, dat was 
namelijk gebeurd bij iemand… 

 
Toen we weer naar school gingen had iedereen het wel klaar en had iedereen wel plezier gehad 

 

Dat was het!!! Groep 8A 

https://www.ikc-remigius.nl/formulieren/sint-hulp/


 

 
 
DATA OM TE ONTHOUDEN 

 
 
 

13 november Stichtingsdag; alle groepen vrij 

27 november Kuilviering met ouders 

5 december Sinterklaas 

13 december Koffie-/theemoment 08.30-09.30 uur 

19 december Kerstviering 

20 december 12.00 uur alle groepen vrij  

21 december   

  t/m 5 januari Kerstvakantie 


