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De “gruitdagen” zijn: woensdag – donderdag - vrijdag 
 
WIJZIGINGEN, ZIEK- / BETER- EN AFMELDINGEN via info@ikc-remigius.nl of (0316) 26 18 87 

 
 
 

ZONNEKINDEREN 
Hallo collega’s, ouders en kinderen, 
 
Mijn naam is Elke Krechting, ik kom per 1 februari bij IKC Remigius werken. Ik werk nu bij de Zon in 
Huissen. In dit stukje zal ik mij even voorstellen aan jullie.   
Ik woon in Duiven samen met mijn man Kevin, twee zoontjes Lucas (van 5 jaar) en Kasper (van 2,5 
jaar) en onze hond Dobbel. Hieronder staat een foto van ons vieren. In mijn vrije tijd hou ik er van 
om te lezen, puzzelen, koken&bakken, fitnessen en met fotografie bezig te zijn. Samen met mijn 
kinderen ga ik altijd graag naar buiten om te wandelen, fietsen 
en speeltuinen te bezoeken. Ik vind buitenspelen iedere dag 
erg belangrijk.   
Ik heb er ontzettend veel zin in om jullie (kinderen) op te 
vangen en er een leuke dag van te maken. Als er vragen zijn 
mag je altijd naar mij toe komen.  
  
Groetjes en tot snel,  
Elke  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARNAVAL 
Mochten de scholen weer open mogen op maandag 8 februari, dan staat het carnavalsfeest al in 
deze week op het programma. Uiteraard is het nog afwachten of dit kan doorgaan, maar graag 
informeren we u hier alvast over. 
Carnaval stond gepland op donderdag 11 februari. We verplaatsen dit echter naar vrijdag 12 
februari, omdat de studiedagen die op donderdagmiddag en vrijdag stonden, vervallen.  
Omdat er momenteel nog onduidelijkheid is of we op 8 februari weer naar school mogen, willen we 
het dit jaar klein gaan vieren. De kinderen mogen verkleed naar school toe komen. De leerkrachten 
geven zelf een invulling aan deze ochtend voor zijn of haar eigen klas. De ouderraad zal 
tussendoor nog voor iets lekkers zorgen.  
De leerlingen zijn om 12.00 uur vrij en hebben dan voorjaarsvakantie.  
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BESPAAR ENERGIE ÉN GELD MET EEN SUPERLEUK SPEL 
‘Welke apparaten slurpen de meeste stroom?’ En: ‘Hoeveel lampen branden er in huis?’ 

Een paar van de vragen die aan de orde komen in 
het spel Junior Energiecoach.  
Door leerzame challenges, puzzels, experimenten en 
winacties ontdekken kinderen en ouders via dit spel 
waar ze energie kunnen besparen. 
De gemeente daagt gezinnen uit, 5 weken lang, 15-
30 minuten per week. Deelname is gratis! 
De volgende ronde start op 27 februari. Doe je mee? 
Voor meer informatie, inschrijven en een voorproefje 
kijk op de website van Junior Energiecoach  

 
 
 
BESTE OUDERS/VERZORGERS 
Wij als vakleerkrachten bewegingsonderwijs hebben voor alle kinderen in Duiven (groep 3 t/m 
groep 8) leuke beweegfilmpjes opgenomen die de kinderen thuis kunnen nadoen i.p.v. de 
gymlessen die ze normaal gesproken hebben. Zo kunnen de kinderen ook thuis lekker in beweging 
blijven. Daarnaast zijn de beweegactiviteiten een leuke afwisseling met de schoolopdrachten die ze 
krijgen vanuit hun docenten op school. Wij zouden het daarom super vinden als er samen met de 
kinderen ergens op de dag ook aandacht besteedt kan worden aan deze beweegfilmpjes. 
Beweging zorgt namelijk voor een gezond lichaam en geest en helpt daarnaast ook voor een 
betere concentratie.  
Wij zijn te volgen op de volgende kanalen: 
 
 

BOSS- Bewegen, Ontmoeten, Sporten en Spelen 
 
   bossduiven 
 
          
                  BOSS Duiven 
 
Team BOSS thuisgym deel 2 
 
Namens de vakleerkrachten veel succes en beweegplezier gewenst! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Merveille Katendi 
Daan Reintjes 
Thomas Demont 
 
 
 
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 

12 februari Carnaval; 12.00 uur iedereen vrij 

13-21 februari Voorjaarsvakantie 

24 februari Hoofdluiscontrole 

25 februari 10-minutenavond 

https://www.juniorenergiecoach.nl/meedoen-als/kind
https://www.youtube.com/watch?v=SzDI6icfCaY

