
 

 
 
Basisschool Remigius Duiven 

kikkernieuws   
website : www.ikc-remigius.nl  
e-mail : info@ikc-remigius.nl 
Redactie : Wilbert Arends en Anita Hendriks  
Jaargang 30  [nummer 10] :::  3 november 2020 
Inleverdatum kikkernieuws: uiterlijk maandag voor uitgave. 

De “gruitdagen” zijn: woensdag – donderdag - vrijdag 
 
ZIEK- EN AFMELDINGEN EN WIJZIGINGEN via info@ikc-remigius.nl 

 

 
 

GRAAG AANDACHT VOOR HET VOLGENDE 
Het is belangrijk dat alle wijzigingen en afmeldingen óók naar info@ikc-remigius.nl gestuurd worden of dat u 

belt naar (0316) 26 18 87. Bij verhuizingen ook doorgeven wie er meeverhuizen. Op deze manier is onze 
administratie altijd up-to-date. Alvast hartelijk dank. 
 
GRUITDAGEN 
Graag willen we jullie attenderen op de volgende afspraak binnen ons IKC, het betreft de “gruitdagen” oftewel 
de groente- en/of fruitdagen. 
 
 
 
 
 
 
 
Om een gezonde leefstijl aan te moedigen is er binnen school de afspraak gemaakt om van de vijf 
schooldagen drie 'gruitdagen' te houden -woensdag, donderdag en vrijdag -. Op deze dagen nemen de 
leerlingen tijdens de ochtendpauze alleen groente of fruit mee naar school.  
Op de andere dagen kunt u er uiteraard ook voor kiezen om groente of fruit mee te geven, maar een ander 
tussendoortje is op deze dagen ook mogelijk.  
 
Alvast bedankt 
Team IKC-Remigius 
 
SCHOOLONTBIJT 
Woensdag 4 november stond het nationale schoolontbijt gepland. 
Wij hebben besloten dit geen doorgang te laten vinden en de 
pakketten te doneren aan stichting Mikado. Zij zullen dit dan verdelen onder de Duivense bevolking. 

 
 
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 9 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! 
 
 

VOOR KINDEREN DIE ZO ‘THUIS MOGELIJK’ WILLEN OPGROEIEN 
Wij willen in Nederland het liefst dat alle kinderen opgroeien in een warm gezin. Maar soms is dat niet 
mogelijk. Soms kunnen kinderen tijdelijk of voor langere tijd niet in hun eigen gezin wonen. Dan is het 
fijn als een kind bij een ander gezin kan opgroeien. 
 
Voor meer dan 22.000 kinderen is het niet vanzelfsprekend om thuis veilig en stabiel op te groeien. Daarom 
is het belangrijk dat er aandacht is voor pleegzorg. 
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Week van de Pleegzorg 
Van 28 oktober tot en met 4 november is het in Nederland “de Week van de Pleegzorg”. In die week wordt 
aandacht gevraagd voor pleegzorg en meer pleegouders. Ook willen wij alle pleegouders bedanken voor hun 
inzet. Zij verdienen een warm dank je wel! 
 
Pleegouders nodig 
De regio Centraal Gelderland is op zoek naar veel nieuwe pleegouders. Wij vinden het belangrijk dat 
kinderen zoveel mogelijk gezond en veilig opgroeien in de eigen gezinssituatie. Maar voor kinderen die 
(tijdelijk) niet thuis kunnen wonen, zoeken we pleeggezinnen waar het kind ‘zo thuis mogelijk kan opgroeien’. 
 
Meer weten over de campagne en over de oproep om meer 
pleegouders te werven? Bekijk dit filmpje: 
https://youtu.be/znHb6nck0hc. 
 
Hart en huis 
Wil jij ook je huis en je hart openstellen voor een kind dat niet bij de 
eigen ouders kan opgroeien? Wil je meer weten over 
pleegouderschap? Kijk voor meer informatie op 
www.openjewereld.nu en ontdek hoe jij kunt helpen. 
 
 
 
DATA OM TE ONTHOUDEN  

 
 
  

 

4 november Schoolontbijt 

9-13 november Hercontrole hoofdluis 

4 december Sinterklaasviering 

17 december Kerstviering 

18 december Alle groepen om 12.00 uur vrij  

19 december t/m 3 januari Kerstvakantie  
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