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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  
 

 
 
KOFFIE- EN THEE MOMENT vrijdagochtend 8 oktober 08:30 – 09:30 uur   
Op vrijdag 8 oktober om 08:30 tot uiterlijk 9.30 uur organiseert Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 
in samenwerking met IKC - Remigius haar eerste koffie- en theemoment van dit schooljaar in de 
teamkamer van IKC-Remigius. Tijdens dit moment geven wij een vervolg aan onze eerdere 
koffie- en thee uurtjes.  
Wij zijn blij dat we u weer fysiek mogen ontmoeten en horen graag van u wat uw indruk is van het 
IKC en staan open voor suggesties van uw kant om ons IKC te verbeteren.    
Wilbert en Joyce zullen bij de kleuteringang klaar staan met lege koffie- en theekopjes, die u 
vervolgens zelf mag voorzien van koffie of thee in onze teamkamer.  
Wees welkom en hopelijk tot de 8e!    
  
Vriendelijke groeten namens Carlijn Thuss (CJG medewerkster) en team IKC-Remigius    
   
Ter info: De CJG medewerker, Carlijn Thuss, is voor u aanwezig op IKC Remigius voor alle 

vragen omtrent opvoeding en opgroeien. Vindt u het bijvoorbeeld lastig om grenzen te 
stellen, zit uw kind te veel achter de computer, zijn er problemen met slapen, maakt uw 
kind moeilijk vriendjes of zijn er problemen in de thuissituatie zoals communicatie, relatie 
en/of financiën? Met al uw vragen kunt u terecht bij de CJG medewerkster. Carlijn zal 
met u meekijken / adviseren / tips geven of verwijzen. Heeft u zelf nog tips of ideeën, dan 
delen we die graag! Carlijn gaat hier graag met u over in gesprek of samen met andere 
ouders.   

 
 
SPAAR MEE VOOR ONZE SCHOOLBIEB! 
Van 6 t/m 17 oktober is het weer Kinderboekenweek. Tijdens de Kinderboekenweek organiseert 
Bruna de actie “Sparen voor je schoolbieb! Lezen is een feestje”. Bruna wil graag (voor)lezen 
stimuleren door samen met ouders en kinderen de schoolbibliotheek te vullen met fijne boeken. 
Want leesplezier begint op school met het lezen van leuke kinderboeken. 

 
Hoe werkt de actie “Spaar mee voor onze schoolbieb”:  
Koop tijdens de Kinderboekenweek (6 t/m 17 oktober 2021) een boek bij 
een Bruna-winkel en lever het bonnetje in op school. De school levert alle 
bonnen in bij Bruna en krijgt een tegoed voor 20% van het totaalbedrag 
van alle ingeleverde bonnen. Met dit tegoed kan onze school nieuwe 
boeken kopen voor de schoolbibliotheek. Hoe meer bonnen, hoe meer 
boeken. Iedereen kan meesparen! Spaar je mee? Laten we er samen voor 
zorgen dat de kinderen nog meer leesplezier krijgen.  
 

 Inleveren van de bon kan t/m 10 november bij juf Dorette (groep 6A). 
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DATA OM TE ONTHOUDEN  
 

 

6 oktober Start Kinderboekenweek 

8 oktober Koffie-theemoment 08.30-09.30 uur  in teamkamer van IKC Remigius 

21 oktober inloopavond 

23-31 oktober Herfstvakantie  


