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De “gruitdagen” zijn: woensdag – donderdag - vrijdag 
 

Een positieve besmetting kunt u melden via meldingtest@ikc-remigius.nl (privacyregelgeving) 
 
 

CORONA-UPDATE 
Beste ouders en/of verzorgers,  
 
Op dit moment zijn er bij meerdere groepen positieve meldingen bij ons binnen gekomen. 
Ouders van deze groepen hebben hierover via de Parro een bericht ontvangen met een 
brief van de GGD. Via dit bericht willen we alle ouders en/of verzorgers van ons IKC 
vragen om extra alert te zijn. Wanneer er bij uw kind of bij een gezinslid corona 
gerelateerde klachten zijn, wilt u deze klachten dan serieus nemen! Meld u kind ziek en 
vermeld hierbij RIVM, doe een zelftest en/of vraag een test bij de ggd aan. Zolang er nog 
geen uitslag binnen is gelieve uw andere kinderen ook af te melden.  
 

Meld dit vervolgens via het speciale mailadres: Een positieve besmetting kunt u 
melden via meldingtest@ikc-remigius.nl (privacyregelgeving).  

 
Gezien de huidige situatie in Nederland en binnen ons IKC is het dringende verzoek 
wanneer u een afspraak heeft en daarvoor naar binnen komt, een mondkapje te dragen, 
de handen te desinfecteren en 1,5 m afstand behouden. We danken u voor uw begrip en 
hopen dat we samen erger kunnen voorkomen.  
 
Met vriendelijke groeten, mede namens het team van IKC- Remigius Wilbert Arends 
 
VERMIST/ KWIJT/ HELP!  
Wij zijn op zoek naar de nieuwe toverstaf van een 
leerling uit groep 4a, zie foto. Vorige week dinsdag 
waren we hem ineens kwijt. Heeft iemand hem 
misschien gevonden en mee naar huis genomen? Dan 
zou het wel fijn zijn als de toverstaf weer mee naar 
school komt. Inleveren mag dan in groep 4a. Alvast 
bedankt voor het helpen zoeken!  
Groetjes uit groep 4a. 
 
 
DATA OM TE ONTHOUDEN  

 

15-19 november Hercontrole hoofdluis 
17 november Stichtingsdag; alle groepen vrij 
3 december sinterklaasviering 

17 december Koffie-theemoment 08.30 - 09.30 uur 
23 december Kerstviering 
24 december 12.00 uur alle groepen vrij 

25 december t/m 9 januari Kerstvakantie 
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