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HET EERSTE KIKKERNIEUWS VAN 2021 
Beste ouders, verzorgers. 
 
Allereerst onze beste wensen voor u en uw naasten. 
 
We zijn maandag weer aan de slag gegaan met het thuisonderwijs, noodopvang, extra instructies 
op school, online les en pakketjes. 
Hoe dit is voor u als ouder is voor ons niet altijd in te schatten. Misschien werkt u wel thuis en wordt 
er nu gevraagd naast het werk ook juf of meester te zijn. Dat zal niet meevallen, dat snappen we. 
Deze tijd is allesbehalve gewoon. Iedereen, u als ouder en ook de leerkrachten, doet dingen en 
nemen besluiten over zaken die we nog niet eerder bij de hand hadden. We willen het net als u 
graag goed doen. Ook de kinderen willen het heel graag goed doen.  
Om het goed te doen is er op school regelmatig overleg tussen de leerkrachten maar ook met de 
kinderen en met u als ouder via de digitale kanalen of toch een bezoekje aan school. Mocht u geen 
contact krijgen of nog een vraag hebben, stuur uw leerkracht dan een mail. U krijgt beslist een 
reactie terug. 
Het goed doen is voor ons nu ook goed luisteren naar elkaar en naar u en daar naar handelen. We 
steunen elkaar en dat geeft ons het vertrouwen dat het goed komt. 
We wensen u allen heel veel succes in het onderwijs op afstand en staan klaar u te ondersteunen 
waar nodig. 
Namens het team IKC-Remigius. 
 
Wilbert Arends 
 
 
VANUIT DE GGD  
Beste ouders/ verzorgers, 
 
Vanaf half december is er een lockdown ingesteld voor 5 weken en zijn de scholen gesloten. Het 
coronavirus en de coronamaatregelen hebben veel invloed op kinderen en gezinnen. De structuur 
valt weg, jullie hebben minder contact en misschien zorgen over je gezondheid. 
Op www.groeigids.nl en www.nji.nl/coronavirus is veel informatie over dit onderwerp te vinden en 
kunt u ook chatten. U kunt ook contact met ons opnemen om met u mee te denken. Dit kan door te 
mailen naar ggd@vggm.nl of te bellen tussen 9.00-17.00 uur naar 088-355 6000. 
 
Hartelijke groet, 
Team Jeugdgezondheidszorg GGD Gelderland-Midden 
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DATA OM TE ONTHOUDEN  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
  

 
 

8 februari 1e rapport gr. 8 mee 

9 februari Advies gr. 8 

10 februari Advies gr. 8 

10 februari 1e rapport mee met gr. 1 t/m 7 

11 februari Carnaval. 12.00 uur iedereen vrij  

12 februari Studiedag, alle groepen vrij 

24 februari hoofdluiscontrole 

25 februari 10-minutenavond 


