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ZIEK- EN BETERMELDINGEN 
Ziekmeldingen graag vóór 9 uur mailen naar info@ikc-remigius.nl of bellen naar (0316) 26 18 87 
Bij leerlingen die zelfstandig naar school komen verzoeken wij u ook om hen beter te melden 
zodat wij weten wanneer zij weer op school komen. 
 
 
SINTERKLAASNIEUWS 
Ook dit jaar komen Sinterklaas en zijn pieten IKC Remigius 
een bezoek brengen. We zijn blij dat Sinterklaas toch onze 
school wil bezoeken want het liefst werkt hij vanuit huis. 
Inmiddels hebben we op school een mooie slaapplek 
gecreëerd. Mocht Sint toch ‘s avonds nog cadeautjes rond 
gaan brengen, dan kan hij bij ons op school even uitrusten. 
We zullen met de kinderen regelmatig langs de slaapplek 
lopen om te kijken of hij er gebruik van maakt.   
 
 
 
 
MR-VERKIEZINGEN 
Enige tijd geleden heeft de MR in het Kikkernieuws een oproep gedaan om een nieuw lid te werven 
voor de oudergeleding van de MR. Hierbij willen wij u mededelen dat er zich een geschikte ouder 
voor onze MR heeft aangemeld.  
Wij heten Marieke Zeilmaker-Kuijpers welkom in onze MR. Zij zal zich hieronder voorstellen.  
Met vriendelijke groet namens de verkiezingscommissie MR: 
Majolica Visscher en Dorette Janssen. 
 
 
NIEUW LID OUDERGELEDING MR 
Mijn naam is Marieke Zeilmaker-Kuijpers. Ik werk als ambulant begeleider in 
de GGZ. Ik ben de moeder van Bente (groep 3A) en Lars Zeilmaker 1-2A). Ik 
vind het belangrijk om goed op de hoogte te zijn van wat er speelt op de 
school van onze kinderen. Ondanks corona kan ik via de MR toch mijn 
betrokkenheid tonen en visie delen. 
Met vriendelijke groet, Marieke Zeilmaker-Kuijpers. 
 
 
KERST 2020 
Het lijkt nog ver weg, maar achter de schermen is de kerstcommissie al druk in de weer om een 
mooi kerstfeest neer te zetten.  
Op donderdag 17 december zal het kerstfeest plaatsvinden. Over de invulling van de dag krijgt u 
nog nader bericht. Wat we al weten is het volgende; gezien de huidige maatregelen van het kabinet 
willen wij als school geen extra verkeersstromen in de avond richting de school op gang brengen. 
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Het kerstfeest zal, in tegenstelling tot veel andere jaren, dus onder de reguliere schooltijden – 
tussen 8.30 en 14.30 uur- plaatsvinden.  
 
Met vriendelijke groet, 
Ouderraad en Team 
IKC-Remigius 
 
DATA OM TE ONTHOUDEN  

 
 
  

 

4 december Sinterklaasviering 

17 december Kerstviering 

18 december Alle groepen om 12.00 uur vrij  

19 december t/m 3 januari Kerstvakantie  


