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ZIEK- EN AFMELDINGEN EN WIJZIGINGEN 
Wilt u ziekmeldingen en korte en langdurige afwezigheid van uw kind(eren) doorgeven via 
info@ikc-remigius.nl en niet (alleen) via de leerkracht? Dit geldt ook bij wijzigingen in uw 
persoonlijke gegevens . 
Op deze manier wordt het centraal in ons administratiesysteem gewijzigd en is het bij alle 
benodigde collega's bekend. 
 
START SCHOOL 
De school start weer om 08.30 uur. Inloop is tussen 08.20 en 08.30 uur. Mocht u wat later zijn, 
geeft u dit dan door via info@ikc-remigius.nl. 
 
KOFFIE- EN THEEMOMENT 
Gezien de nieuwe ontwikkelingen en maatregelen die gisteravond afgekondigd zijn op t.v., hebben 
wij besloten het koffie- en theemoment op 9 oktober niet door te laten gaan.  
 
KLASSENFUIF GROEP 8 
Groep 8 heeft een klassenfuif op donderdagavond 15 oktober. Het is van 19.00 tot 21.00 uur. Via 
de Parro app ontvangen zij deze week nog verdere informatie. 
 
KINDERBOEKENWEEK ACTIE!  
 
Van 30 september t/m 11 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! 
 
Hoe werkt de actie 'Sparen voor je schoolbieb'? 
 
U koopt van 30 september t/m 11 oktober 2020 één (of meerdere) kinderboek(en) bij een winkel 
van de Bruna en levert de kassabon vóór 15 november 2020 in bij de leerkracht van uw kind. 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! 
 
DATA OM TE ONTHOUDEN  

 
 
  

 

30 september-16 oktober Kinderboekenweek  

15 oktober Klassenfuif gr. 8 

16 oktober Studiedag, alle groepen vrij 

17-25 oktober Herfstvakantie 

26 oktober Studiedag, alle groepen vrij 
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