
 

                                   
 
Basisschool Remigius Duiven 

kikkernieuws   
website : www.ikc-remigius.nl  
e-mail : info@ikc-remigius.nl 
Redactie : Wilbert Arends en Anita Hendriks  
Jaargang 30  [nummer 28] ::: 20 april 2021 
Inleverdatum kikkernieuws: uiterlijk maandag voor uitgave. 

De “gruitdagen” zijn: woensdag – donderdag - vrijdag 
 
WIJZIGINGEN, ZIEK- / BETER- EN AFMELDINGEN zo volledig mogelijk melden via info@ikc-remigius.nl  
Een positieve besmetting kunt u melden via meldingtest@ikc-remigius.nl (privacyregelgeving) 
 
 

 
VOORTGANG NIEUWBOUW IKC-REMIGIUS 
 
Beste ouder, verzorgers. 
Het is alweer enige tijd geleden dat we u hebben geïnformeerd over de voortgang van de 
nieuwbouw.  
Op de achtergrond is er al enig werk verzet en zijn we een stap dichterbij de uiteindelijke 
realisatie van ons nieuwe IKC gebouw. 
Na een zorgvuldige selectieprocedure waarin gemeente, bestuur, leerkrachten en ouders 
een stem hadden is er een keuze gemaakt voor een architectenbureau dat het ontwerp 
gaat maken voor de nieuwbouw. KOW Architecten uit Eindhoven. 
Tijden de presentatie van hun visie op de opdracht hebben ze ons allen enthousiast 
gemaakt voor hun eerste ontwerp-gedachten voor het nieuwe IKC. Binnenkort wordt de 
opdracht tussen stichting Innerwaarden en KOW Architecten in het bijzijn van wethouder 
Ineke Knuiman formeel ondertekend. 
KOW Architecten is inmiddels al met de gemeente in overleg om de zaken af te stemmen 
ten aanzien van de inrichting van de omgeving van de nieuwbouw. 
Binnen het IKC is nu een ontwikkelgroep geformeerd. Deze ontwikkelgroep gaat samen 
met de architect onder begeleiding van ICS adviseurs het ontwerp ontwikkelen. Komende 
woensdag zal het eerste overleg zijn. 
We zijn blij dat we weer verder kunnen en dat de plannen steeds concreter worden. We 
houden u op de hoogte en hopen al snel de eerste schetsen te kunnen presenteren. 
Wilbert Arends  
Directeur IKC-Remigius. 
 
TIP: DIGID VOOR UW KIND AANVRAGEN 

Een DigiD voor uw kind is handig, bijvoorbeeld bij het aanvragen van een coronatest en de 
uitslag kan ook eerder opgevraagd worden. 
Voor kinderen tot 14 jaar kunt u een DigiD aanvragen. https://digid.nl/aanvragen. Vul bij de 
aanvraag de gegevens in van uw kind. Heeft u een DigiD aangevraagd? Binnen 3 
werkdagen ontvangt u een brief met een activeringscode. U kunt de activatie van uw DigiD 
account meteen afmaken in de DigiD app. Zowel het account als de app zijn hierna 
geactiveerd.   
Let op, activeer uw DigiD binnen 20 dagen, anders moet u opnieuw een DigiD aanvragen. 

RAPPORTEN INLEVEREN 
 
Mocht u nog een rapport van uw kind(eren) thuis hebben, wilt u deze dan meegeven naar 
school? 
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ADMINISTRATIE 
 
We merken dat meldingen met betrekking tot wijzigingen en afwezigheidsmeldingen nog 
weleens alleen naar de leerkracht gestuurd worden. Wilt u dit óók melden bij info@ikc-
remigius.nl want mocht er bijvoorbeeld een invaller zijn, is niemand op de hoogte. En dan 
graag zo compleet mogelijk: naam, groep en bij afwezigheid de reden en bij verhuizing wie 
er meeverhuisd. Ook horen we graag wanneer een leerling weer beter is en naar school 
komt. Alvast bedankt voor de medewerking. 
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KONINGSSPELEN (herinnering) 
 
Op vrijdag 23 april zijn weer de Koningsspelen. Ondanks de 
coronabeperkingen kunnen we er toch een sportieve dag van 
maken. Met behulp van de gemeente Duiven en studenten van 
Aventus, worden er buiten allerlei activiteiten georganiseerd, 
zowel voor de bovenbouw als voor de onderbouw. 
 
De kinderen gaan lekker sporten op deze dag. Zij zullen samen met studenten langs 
spelletjes gaan die op het schoolplein aanwezig zijn. Er zal dit jaar ook een stormbaan en 
een springkussen zijn.  
Ze mogen deze dag in sportkleding naar school komen. De sportkleding van deze dag mag 
in het teken staan van de Koningsspelen. 
 
Alle kinderen krijgen deze dag een zakje chips en een beker ranja. De bovenbouw moet 
deze dag wel zelf voor een lunch zorgen.  
 
We gaan er met z’n alle een feestelijke dag van maken. De normale schooltijden worden 
gehanteerd. 
 
Met sportieve groet, 
De sportdagcommissie 
 
 
 
DATA OM TE ONTHOUDEN  

 
 
  

20-22 april Cito eindtoets gr. 8 
23 april Koningsspelen 

24 april t/m 9 mei Meivakantie inclusief koningsdag 
10 t/m 12 mei Hoofdluiscontrole  

13-14 mei Hemelvaart, alle groepen vrij  


