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De “gruitdagen” zijn: woensdag – donderdag - vrijdag 
 

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

HERINNERING 
Even ter herinnering vanuit de Paascommissie: 
 

- Voor ons Paasfeest op school vragen we Paastakken om de klassen in Paassfeer te 

brengen. Wie kan ons daaraan helpen? Deze takken mogen t/m vrijdag 1 april in de kuil 

worden verzameld. 

 
- Op donderdag 7 april lopen we een Palmpaasoptocht met de groepen 1 t/m 8. Hiervoor 

hebben de kinderen van groep 1 t/m 4 een nog niet versierde palmpaasstok nodig 

(voorzien van de naam en groep van uw kind!!). De Palmpaasstokken zullen op 

school versierd worden in de groepen 1 t/m 4 samen met de hulp van groep 5 t/m 8. De 

OR zorgt voor de versiering en een traktatie. De stokken mogen vanaf a.s. vrijdag 1 april 

meegenomen worden naar school.  

 

- Op donderdag 14 april houden we een Paaslunch in de klas. Gisteren is de inschrijflijst 

voor deze lunch via Parro opengezet, en kan er ingeschreven worden.  

De kinderen moeten deze dag een beker, bord en bestek meenemen (voorzien van 

naam).  De leerkracht zorgt voor een gezellige aankleding van deze lunch. 

 

Met vriendelijke groeten, de Paascommissie 

 
 
 
 
 

 
OUDERHULP KONINGSSPELEN 22 APRIL 
Op vrijdag 22 april zijn de koningsspelen voor de groepen 1 t/m 4 op onze school. We 
gaan dan lekker sporten en spelletjes spelen op ons schoolplein. 
 
Inmiddels zijn er al veel ouders geweest die zich hiervoor hebben opgegeven, maar helaas 
nog niet genoeg! 
Dus heeft u zin en tijd om op vrijdag 22 april 's ochtends een groepje kinderen te 
begeleiden bij het spelen van spelletjes, geeft u zich dan op via deze link! 
 
Verdere informatie over deze dag volgt nog. 
 

http://www.ikc-remigius.nl/
mailto:info@ikc-remigius.nl
mailto:meldingtest@ikc-remigius.nl
https://www.ikc-remigius.nl/formulieren/koningsspelen-onderbouw/


 

IN VERBAND MET VANDALISME…… 
Mocht een fiets noodgedwongen op school moeten blijven, zet deze dan in overleg met 
een leerkracht binnen neer. 
 

 
GEZOCHT TWEE NIEUWE MR-LEDEN 

 

MET INGANG VAN HET NIEUWE SCHOOLJAAR 
 
Na een fijne samenwerking zullen wij aan het einde van dit schooljaar helaas 
afscheid moeten nemen van de heren D. van Mook en M. Ruitenberg als 
leden van de oudergeleding van de MR. 
 
Dit betekent dat er met ingang van het schooljaar 2022-2023 twee plaatsen 
vacant komen binnen onze MR. 
 
De MR komt in een aantal vergaderingen per jaar bij elkaar om te spreken 
over  
allerlei beleidszaken. Vindt u het ook leuk om mee te denken en praten over 
het wel en wee van onze school dan is dit het moment om onze MR te komen 
versterken. 
 
Bij deze stellen we u in de gelegenheid om zich verkiesbaar te stellen.  
 
Indien U belangstelling heeft om zitting te willen nemen in onze MR kunt u 
zich voor vrijdag 15 april opgeven door HIER te klikken.  
 
 
Als er meer kandidaten zijn die in de MR zitting willen nemen, zullen we een 

verkiezing moeten organiseren. 
 
 
Namens de verkiezingscommissie van de MR. 
 
Dorette Janssen en Majolica Visscher. 
 
  

https://www.ikc-remigius.nl/formulieren/koningsspelen-onderbouw-kopie/


 

VAN DE OUDERRAAD 
Mocht er om welke reden dan ook niet voldaan kunnen worden aan de vrijwillige 
ouderbijdrage via de Parro app. Dan mag u altijd contact opnemen met Wilbert of met mij 
via mailadres Penningmeester@ikc-remigius.nl. Dan kunnen we een passende oplossing 
vinden. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de gehele ouderraad 
Ilona Wijnhorst 
Penningmeester 
 
FLESSENACTIE GROEP 7B BRENGT RUIM  € 200,00 OP 
Toen de oorlog in Oekraïne begon, ontstond er in groep 7b een spontane (flessen)actie! 
Alle leerlingen kwamen met lege flessen van thuis, van de buren, uit de wijk, van opa/oma 
en ook kwamen ouders 's ochtends op school om tassen met lege flessen op school af te 
geven. Zelf een aantal middenbouwgroepen werd enthousiast en ging ook flessen 
verzamelen, ook dank voor jullie bijdrage! Al met al: een groot succes! Dit mooie bedrag is 
ten goede gekomen aan giro 555. 
 

 
 
  



 

VOORSTELLINGEN VOOR DE GROEPEN 3 EN 4 
Woensdag 23 maart zijn wij met de groepen 3 en 4 naar de voorstelling Hans & Grietje 
geweest in de OGtent. Na 2 jaar mocht dit eindelijk weer en wat hadden we er zin in! Om 
8.45 uur liepen we in een lange sliert naar de OGtent. Daar aangekomen mochten we een 
plekje uitzoeken op de bankjes in de grote zaal. Toen ging het beginnen! Een uur lang 
hebben we genoten van een nieuwe versie van het sprookje van Hans & Grietje. Met veel 
muziek, dans en humor. De kinderen vonden het erg leuk! 
 

 
 
En als kers op de taart mochten we op vrijdag nog een keer naar het theater, we zijn gaan 
luisteren naar het Twitching Eye Trio. Eerst even op school naar de wc en toen met alle 
papa's en mama's die konden rijden op weg naar het Musiater in Zevenaar.  
Daar hoorden we het trio muziek maken en trommelen op diverse 'instrumenten', ook 
potten en pannen werden gebruikt. We hebben genoten van de voorstelling en wat was het 
knap! 
 

 
 
GEVONDEN VOORWERPEN 
Volgende week worden de spullen die niet opgehaald zijn aan het goede doel gegeven. 
Mist u iets, kom even kijken. Het ligt bij de printer tegenover het kantoor van meester 
Wilbert. 
 
DATA OM TE ONTHOUDEN  

 

7 april Palmpaasoptocht 
14 april Sponsorloop Roparun 

15-18 april Goede Vrijdag / 2e Paasdag 
20-21 april Eindtoets 

22 april Koningsspelen 
23 april t/m  8 mei Meivakantie incl. koningsdag 


