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De “gruitdagen” zijn: woensdag – donderdag - vrijdag 
 

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

 
 
KINDEREN HALEN EN BRENGEN 
Beste ouders, verzorgers. 
 
In coronatijd hebben de kinderen geleerd om alleen ons IKC binnen te gaan bij de start van een schooldag. 
Het verbaasde ons hoe zelfstandig ook de jongste kinderen hun weg naar hun juf en lokaal vonden. Een 
bijkomend voordeel is de rust in de gangen en vooral de aandacht die de juf aan de kinderen kan schenken 
tussen 08.20 en 08.30 uur. 
 
Corona geeft op dit moment geen aanleiding om niet naar binnen te gaan, echter de bovenstaande voordelen 
en de reacties van ouders op de rust in de school geeft ons aanleiding om het huidige beleid van halen en 
brengen nog voort te zetten. 
 
Dit betekent dat alle kinderen alleen de school in gaan. Ouders die andere afspraken hebben gemaakt met 
hun juf of meester kunnen daar van afwijken (bijvoorbeeld een kleuter die net start). 
Wilt u in de ochtend iets doorgeven aan de juf of meester dan kan dat via Parro, mail of aan een van de 
medewerkers van school die in de ochtend op het plein staan. Zij staan daar om kinderen die het nog moeilijk 
vinden te begeleiden en om uw mededelingen door te geven. 
 
Het komende schooljaar herijken we onze visie en zullen we u zeker bevragen over het halen en brengen en 
over bijvoorbeeld onze schooltijden. 
 
Hopende op uw medewerking en met een vriendelijke groet. 
Namens het team van IKC-Remigius. 
 
Wilbert Arends 
 
 
WILLEN JULLIE MIJ HELPEN SPAREN? 
Wilt u doppen voor mij sparen? 
Ik ga bijna naar de middelbare school. Ik wil 50 kilo hebben opgehaald. 
Ik heb dit al eerder gevraagd en ik kreeg heel veel doppen, maar nu ga ik al bijna naar de middelbare school. 
Nog een maand en dan wil ik gaan stoppen. Ik hoop dat u voor deze doelen wilt sparen 
  
De opbrengst gaat naar de hulphonden en naar Kika. 
 
Ik zit in groep 8B. 
Graag doppen van flessen en bierdoppen.  
 
Alvast bedankt 
groetjes Alex 
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Nog een week te gaan en dan begint de avondvierdaagse. Deze editie gaan we van start met in totaal 170 
leerlingen. Daar komen nog begeleiders bij dus daar staat een mooie grote wandelgroep. Bedankt voor 
iedereen die zich heeft aangemeld. De betaling kan nog gedaan worden tot en met vandaag 31mei. Heb je 
niet betaald dan betekent dit ook dat je namens ons geen medaille gaat ontvangen en bij de pauzeplek geen 
drinken en een kleine versnapering.  
Bij de 5 kilometer starten er 103 leerlingen en bij de 10 kilometer 37 leerlingen. Dit is allemaal zonder 
begeleider meegerekend. We willen wel even wat huisregels uitleggen want ook dit jaar kunnen we weer een 
beker winnen als beste groep: 
 
1. Loop netjes op de stoep waar aangegeven. 
2. Loopt het liefst 2 aan 2. 
3. We mogen het overige verkeer niet hinderen. 
4. Afval gooien we in de prullenbak niet op straat (bij de pauzeplekken zijn vuilniszakken aanwezig om 

afval in te gooien. 
5. Luister naar de aanwijzingen van de hulpouders (herkenbaar aan oranje vlag). 
6. Laat natuur en dieren met rust. 
7. Luister naar de aanwijzingen van de verkeersregelaars en behandel ze met respect. 
 
We zijn nog steeds op zoek naar hulpouders voor de 10 kilometer en voor ouders die ons kunnen helpen met 
het uitdelen van de medailles aan het einde van de vierdaagse. Mail naar penningmeester@ikc-remigius.nl 
 
De 5 kilometer start dinsdag-, woensdag- en donderdagavond om 18.00 uur en op vrijdagavond om 18.15 
uur. De 10 kilometer start alle avonden om 18.00 uur. We verzamelen op het grasveld aan de voorzijde van 
de snackbar. 
 
Dinsdag 7 juni ontvangen alle opgegeven en betaalde leerlingen hun deelnamekaart inclusief de bonnetjes 
voor het drinken en wat lekkers voor iedere avond. Het juiste bonnetje dient iedere avond ingeleverd te 
worden op de pauzeplek. 
 
SPECIAAL KINDEREN VOOR KINDEREN “AVONDVIERDAAGSE” LIED! 
Hoera! Het lied “Avond4daagse” van Kinderen voor Kinderen is uit! Oefen het snel mee en jij bent helemaal 
klaar om de Avond4daagse extra feestelijk te maken. Loop jij ook zingend en swingend over de finish? 
https://youtu.be/3XCFxLvvOGo 
 
 
SCHOOLREIS 
Het duurt nog even…….. maar 7 juli gaan wij op schoolreis! Daarom is het handig om nu alvast te weten dat: 
 

Groep 1 t/m 3  

 Dit jaar naar Mega pret in Lievelde gaan. 

 De kinderen op school verwacht worden om 8.30 uur. 

 De bussen vertrekken om 9.00 uur. 

 De bussen zullen rond 15.30 terug zijn. 

 De kinderen krijgen daar een lunch! 

                                                                                                    
Groep 4 t/m7   

 Gaan naar Toverland in Sevenum. 

 De kinderen worden om 8.15 uur op school verwacht.  

 Zij vertrekken om 8.30 uur. 

 Zij zullen rond 17.00 terug zijn. 

 De kinderen krijgen daar een lunch. 

 
Verdere informatie volgt nog maar dan weet u alvast de tijden voor deze dag van uw kind.  
Met vriendelijke groet, de schoolreiscommissie. 
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SCHOOLFOTOGRAAF 
Op 9 juni komt de schoolfotograaf foto’s maken van de baby's, peuters en kleuters en de afscheidsfoto van 
groep 8. 
Tussen 8.45-9.45 uur is er een mogelijkheid voor ouders met een baby op de opvang op andere dagen dan 
de donderdag, om langs te komen en een foto te laten maken. Wilt u van tevoren bij de groep aangeven of u 
hier gebruik van wilt maken? U dient zelf bij uw kind te blijven! 
Tussen 13.00-14.00 uur is er een mogelijkheid voor ouders met hun kind op de peutergroep op andere 
dagen dan de donderdag, om langs te komen en een foto te laten maken. Wilt u van tevoren bij de 
peutergroep aangeven of u hier gebruik van wilt maken? U dient ook zelf bij uw kind te blijven! 
 
 
DATA OM TE ONTHOUDEN  

 
 
 

 

6 juni 2e Pinksterdag, alle groepen vrij  

7-10 juni Avondvierdaagse 

9 juni Schoolfotograaf gr. 1-2, peuters, baby’s en gr. 8 

24 + 27 juni Studiedag, alle groepen vrij 

7 juli Schoolreis  


