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De “gruitdagen” zijn: woensdag – donderdag - vrijdag 
 
Een positieve besmetting kunt u melden via meldingtest@ikc-remigius.nl (privacyregelgeving) 

WIJZIGINGEN, ZIEK- / BETER- EN AFMELDINGEN zo volledig mogelijk melden via info@ikc-remigius.nl  
 

 
KINDERBOEKENBWEEK 
Beste ouders en grootouders, 
 
Binnenkort gaat de Kinderboekenweek (KBW) weer van start en loopt van 6 oktober t/m 17 
oktober. 
Het thema dit jaar is ‘Worden wat je wil’. 
We maken er in deze periode een leesfeest van met allerlei nieuwe boeken: mooie, leuke, 
interessante en/of voorleesboeken, die passen bij dit thema; en natuurlijk zijn er ook nog andere 
leuke activiteiten….. 
Daarnaast lijkt het ons een leuk idee als er (groot)ouders zijn die iets in de klas willen komen 
vertellen over hun beroep. Dit kan zijn in de klas van uw (klein)kind, maar als u dat leuk vindt, kan 
en mag dat ook in andere groepen. En mocht u attributen hebben die bij uw beroep horen, dan is 
het natuurlijk leuk om die mee te nemen! 
 
KLIK HIER als u zich hiervoor wilt aanmelden. 
 
Na uw aanmelding -graag vóór 1 oktober!-  nemen wij dan z.s.m. contact met u op. 
 
Vriendelijke groeten namens de KBW-commissie, 
juf Ilse Mugge, juf Desiree en juf Lienke 
 
EVEN VOORSTELLEN 
Hallo allemaal, 
 
Misschien hebben jullie mij de afgelopen weken al rond zien lopen. Mijn naam is Loes 
Esselink en op dinsdag en woensdag ben ik bij groep 7 en 8 te vinden als leerkracht 
ondersteuner.  
Buiten de klas werk ik met groepjes leerlingen aan doelen waar zij nog beter in 
kunnen worden.  
 
Hiernaast volg ik de deeltijd PABO aan het Saxion in Deventer en loop ik stage op 
een school in Harfsen. 
Ik heb een achtergrond in de fysiotherapie maar dit bleek niet te hebben wat ik zocht. Via wat 
omzwervingen heb ik het onderwijs ontdekt, iets dat altijd al een beetje trok. Het mooie aan het 
onderwijs vind ik dat je direct het verschil kan maken en werkt in een omgeving die continu in 
beweging is.  
 
Samen met mijn vriend woon ik in Doetinchem. In mijn vrije tijd houd ik van reizen, mooie plekken 
ontdekken en gezelligheid. Daarnaast speel ik volleybal en vind ik het leuk om regelmatig naar de 
sportschool te gaan.  
 
Ik heb zin er zin in, wie weet tot ziens! 
 
Groetjes Loes. 
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DATA OM TE ONTHOUDEN  
 

 
 
 

27 september – 1 oktober Hercontrole hoofdluis 

20-21 september Schoolfotograaf gr. 3 t/m 8 

4 oktober Studiedag; alle groepen vrij 

6 oktober Start Kinderboekenweek 

8 oktober Koffie-theemoment 08.30-09.30 uur 


