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KERSTMARKT DONDERDAG 19 DECEMBER! 
  
Wat: IKC-Remigius kerstmarkt 
 
Voor wie: Alle leerlingen van IKC-Remigius en iedereen die het leuk vindt 
 
Wanneer: donderdag 19 december 2019 
 
Tijd: 17.30-19.00 uur (deur open 17.25) 
 
Goede doel: Ronald McDonald fonds 
 

Op donderdagmiddag zijn alle kinderen om 12.30 uur vrij! De kinderen eten de lunch op 
school en zijn daarna vrij. 
 
Alle kinderen worden op donderdagavond om 17.30 uur in hun eigen klas verwacht. Wanneer u uw 
kind brengt, kunt u even in de klas of op de gang wachten tot 17.45 uur. 
 
Daarna loopt u met uw eigen kind/kinderen over de kerstmarkt! 
 
Om 18.45 uur worden de kinderen weer in hun eigen groep verwacht, voor een gezamenlijke 
afsluiting en kleine attentie. Om 19.00 uur is de kerstmarkt afgelopen en mogen de kinderen naar 
huis. 
 
Tijdens de kerstmarkt  zal er ook een loterij zijn met mooie prijzen. De kosten van een lootje 
zijn €1,-. Mocht u een prijs gewonnen hebben dan kunt u deze gedurende de avond ophalen. 
Vanwege de lage prijzen op de kerstmarkt is het handig om kleingeld mee te nemen 
Wij begrijpen dat u graag het knutselwerkje van uw eigen kind wilt kopen, dit kunt u doen tot 
18.30 uur. Daarna zal het ook aan andere belangstellenden verkocht gaan worden. 
 
Vrijdag 20 december kerstontbijt 
Inmiddels hangt er bij iedere groep een intekenlijst waarop aangegeven kan worden welk lekkers 
meegenomen wordt naar het kerstontbijt. Vanaf woensdag graag eigen bord, beker en bestek 
meenemen (voorzien van naam). 
 
Wilt u nog helpen op donderdag 19 december of op vrijdag 20 december, graag! 
Aanmelden kan via deze link 
 
De kerstcommissie 

http://www.ikc-remigius.nl/
mailto:info@ikc-remigius.nl
https://www.ikc-remigius.nl/formulieren/hulp-bij-kerst/


 

 
HOOFDLUISCONTROLE: LUIS IN JE HAAR? KAMMEN MAAR!  

In de eerste week na kerstvakantie 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 
 
 
 

 

EEN BETER MILIEU……… BEGINT BIJ JEZELF: 
In september is er door een aantal leerlingen uit groep 6A het initiatief genomen om namens de 
klas een brief te schrijven aan de burgemeester. De kinderen hebben gevraagd om een afvalbak in 
de nabijheid van de school; dit omdat ze zich erg stoorden aan de hoeveelheid zwerfafval. Deze 
brief hebben ze persoonlijk naar het gemeentehuis gebracht. Vorige week woensdag heeft de klas 
bezoek gehad van de wethouder en twee gemeentefunctionarissen en hebben de kinderen de 
nieuwe afvalbak (vlak bij het bruggetje) en materialen voor het verzamelen van zwerfafval officieel 
in ontvangst mogen nemen. Ze zijn met deze materialen enthousiast aan het opruimen geslagen 
en hebben in zeer korte tijd een enorme hoeveelheid afval en plastic verzameld. De kinderen zijn in 
elk geval zeer gemotiveerd om met de nieuwe materialen de omgeving van de school netjes te 
blijven houden. Een prachtig initiatief en ook erg leuk dat de burgemeester en de wethouder gehoor 
hebben gegeven aan het verzoek van de kinderen. 

 
 

BESTE OUDER/VERZORGER 
Enige tijd geleden zijn de inlogkaarten met daarop de schoolfoto’s van uw kind(eren) uitgedeeld. 
Niet vergeten: schoolfoto’s bekijken en bestellen www.photolecole.nl 
 
 
 

Namens alle teamleden van IKC-Remigius wensen we iedereen  
een goed, gezond, gezellig en leerzaam 

2020 
DATA OM TE ONTHOUDEN 

 
 19 december Kinderen om 12.30 uur vrij i.v.m. kerstviering ‘s avonds 

19 december Kerstviering 17.30 – 19.00 uur 

20 december 12.00 uur alle groepen vrij  

21 december t/m 5 januari  Kerstvakantie 

https://www.youtube.com/watch?v=HNkgAIxy1zo&list=UUVHvRJWSXP_txjODgD61sKg&index=6
http://www.rivm.nl/hoofdluis

