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Na een heerlijke zomervakantie kijken we ernaar uit om weer te starten aan een mooi nieuw
schooljaar. Het team van IKC-Remigius is er klaar voor en wij hopen u en alle leerlingen ook! 

Met de komst van dit nieuwe schooljaar is daar ook onze vernieuwde nieuwsbrief, deze zult u niet
meer wekelijks ontvangen, maar regelmatig gedurende het jaar. Hierin proberen wij u zo goed
mogelijk te informeren over schoolse zaken. Voor de onderwerpen die een jaargroep of bouw
aangaan zullen wij u veelal via ons online communicatie platform "PARRO" op de hoogte houden.

De eerste weken van het schooljaar besteden wij aandacht aan een 'goede start', de leerling(en)
en leerkracht(en) maken kennis met elkaar, zodat er een fijne sfeer in de groep en in school
ontstaat. Een mooie basis waar gedurende het schooljaar op voortgeborduurd en teruggegrepen
wordt. 

Om ons als team te kunnen ontwikkelen staan er ook dit schooljaar weer studiedagen gepland.  Wij
zullen u in de nieuwsbrieven informeren over de inhoud van de scholing. 

Aan het einde van vorig schooljaar namen wij afscheid van enkele collega's en ook dit jaar mogen
wij weer een aantal nieuwe collega's verwelkomen op ons IKC. Fijn om ze bij ons in het team te
hebben, wij wensen jullie een heel fijne tijd toe. 

WELKOM                      START SCHOOLJAAR 2022 - 2023



OPHALEN / WEGBRENGEN
Corona heeft ons geleerd dat kinderen heel veel zelfstandig kunnen en dat er veel rust is in de
school bij het naar binnen gaan als zij dit zelf doen. Deze mate van zelfstandigheid willen we
dan ook graag vasthouden, maar tegelijkertijd beseffen we ons ook dat het voor u en de
kinderen fijn is om even mee naar binnen te kunnen. 

Hiervoor hebben wij na elke vakantie een inloopweek gepland. Dit houdt in dat u als ouder(s) /
verzorger(s) even mee kunt lopen om uw kind in de groep te brengen, indien gewenst. Komende
week, na de zomervakantie, is onze eerste inloop week. Wilt u eraan denken dat u zelf de inloop
tijd in de gaten houdt (tussen 8.20 uur en 8.30 uur). Om 8.30 uur start de leerkracht de les. 
Na deze inloop week is het de bedoeling dat de kinderen zelfstandig* naar binnen gaan. U als
ouder blijft dan buiten. Voor belangrijke mededelingen staat er ambulant personeel op het plein,
u kunt hen benaderen of een bericht via de mail of Parro (groep 1 t/m 3) versturen naar de
leerkracht van uw zoon/ dochter. Uiteraard kunt u ook altijd telefonisch contact opnemen.

*Er zijn leerlingen en daarmee ook hun ouders, waarvoor een aparte afspraak is gemaakt in het
belang van de betreffende leerling. Het kan dus zijn dat u een andere ouder wellicht wel een
keer mee naar binnen ziet gaan. 

Elk schooljaar hanteren we vaste ingangen. Op de volgende pagina de plattegrond van ons
schoolgebouw. 

Op ons IKC hanteren we op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag (groep 4 t/m 8) een continu
rooster. De leerkracht eet samen met de kinderen tussen de middag. Wij vinden een gezond
tussendoortje en lunch belangrijk. Denkt u hierbij aan groete, fruit en boterhammen. Dit draagt bij
aan een fijn verloop van de schooldag. Wij vragen u om het verpakkingsmateriaal zoveel mogelijk
te beperken. Verpakkingsmateriaal nemen de kinderen in hun broodtrommel mee naar huis. 

 CONTINU ROOSTER

Corona is op dit moment onder controle. Mocht er in het najaar een nieuwe situatie ontstaan,
dan wordt er gekeken naar passende coronamaatregelen. Momenteel zijn er geen nieuwe
inzichten rond de isolatieduur en coronamaatregelen op scholen. In principe doet iedereen met
klachten die horen bij corona een zelftest.  
Adviezen basis- en voortgezet onderwijs : 
> Een kind met corona- en/of verkoudheidsklachten blijft thuis en doet een zelftest. 
> Een kind hoeft niet thuis te blijven na contact met iemand met corona. Krijgt een kind klachten,
dan is het advies om een zelftest te doen. Bij een negatieve testuitslag mag het kind weer naar
school. 
Adviezen kinderopvang 0-3 jaar  
>Een kind mag met milde klachten naar het kinderdagverblijf. Bij klachten van
verkoudheidsklachten met koorts en/of benauwdheid en/of hoest (meer dan incidenteel) –geldt:
doe een zelftest en bij een negatieve testuitslag mag het kind weer naar de opvang  
>Is een kind in contact geweest met iemand met corona? Dan blijft het kind thuis en is het advies
om een zelftest te doen.  

 CORONA
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ROOSTER
Het lesrooster van onze school is t.o.v. vorig jaar voor de groepen 3 en 4 gewijzigd, voor de
andere groepen zijn alle tijden hetzelfde gebleven. Vanaf de voorjaarsvakantie (2023) komt er
voor de groepen 3 de vrijdagmiddag bij. In het begin van het schooljaar sluit groep 3 nog erg
aan bij de groepen 1-2 en in de loop van het jaar zullen zij ook steeds meer de aansluiting
zoeken richting groep 4. Daarbij is de vrijdagmiddag een logische keuze. Voor de groepen 4
komt de vrijdagmiddag er vanaf de start van het schooljaar bij. Dit betekent voor de groepen 3
en 4 meer ruimte in het rooster en een betere aansluiting bij de andere middenbouw groepen. 
Voor u de tijden op een rij:

SCHOOLTIJDEN GROEP 1-2  (GEEN VERANDERINGEN) 
Maandag 08.30 tot 14.30 uur
Dinsdag 08.30 tot 14.30 uur
Woensdag 08.30 tot 12.15 uur
Donderdag 08.30 tot 14.30 uur
Vrijdag 08.30 tot 12.00 uur

SCHOOLTIJDEN GROEP 3
Maandag 08.30 tot 14.30 uur
Dinsdag 08.30 tot 14.30 uur
Woensdag 08.30 tot 12.15 uur
Donderdag 08.30 tot 14.30 uur
Vrijdag 08.30 tot 12.00 uur
Vanaf de voorjaarsvakantie vrijdag 3 maart 2023 >  08.30 tot 14.30 uur

SCHOOLTIJDEN GROEP 4 
Maandag 08.30 tot 14.30 uur 
Dinsdag 08.30 tot 14.30 uur
Woensdag 08.30 tot 12.15 uur
Donderdag 08.30 tot 14.30 uur
Vrijdag 08.30 tot 14.30 uur

SCHOOLTIJDEN GROEP 5 T/M GROEP 8 (GEEN VERANDERINGEN) 
Maandag 08.30 tot 14.30 uur
Dinsdag 08.30 tot 14.30 uur
Woensdag 08.30 tot 12.15 uur
Donderdag 08.30 tot 14.30 uur
Vrijdag 08.30 tot 14.30 uur



ALLERGIEËN / MEDISCHE ZAKEN
Mogelijk zit uw kind dit schooljaar bij een andere leerkracht. De eerste weken zullen de
leerkracht en leerling elkaar leren kennen. De nieuwe leerkracht is door een goede overdracht
uiteraard op de hoogte van medische zaken en/of allergieën, indien van toepassing. Mocht uw
kind een allergie hebben of medicatie slikken op school of spelen er overige medische zaken,
dan willen wij u vragen dit nogmaals te delen tijdens het keer-om-gesprek. Uiteraard kunt u ook
eerder contact op nemen met de leerkracht van uw zoon/dochter. 

LUIZENCONTROLE
Op ons IKC houden we na iedere schoolvakantie een luizencontrole. Wij zijn op zoek naar ouders
die hierbij zouden willen helpen. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de leerkracht van uw
zoon/dochter. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben m.b.t. de luizencontroles op school dan
kunt u zich wenden tot juf Desiree.

INSTELLINGEN PARRO
Op ons IKC hebben ook wij te maken met de AVG-wetgeving. Het is niet toegestaan om
persoonsgegevens met derden te delen. Denk hierbij aan namenlijsten, foto's en/of videobeelden
binnen de klas van uw kind(eren). U kunt uw voorkeuren betreft bovenstaande aangeven via de
Parro-app. Na het inloggen kiest u voor 'Acties' (te vinden onder groepen) daarna tikt u op 'Privacy-
voorkeuren' en de laatste stap: geef per kind aan wat de voorkeuren zijn via de stipjes of het
potloodje achter het kind. 

Wilt u z.s.m. controleren of uw toestemmingen nog kloppen?

GYMAFSPRAKEN & GYMDAGEN
Groep 1/2: 
De kleuters gymmen dit schooljaar  op woensdag. In de loop van de komende weken wordt u
hierover geinformeerd door de kleuterleerkrachten. Zij hebben geen speciale kleding nodig. 

Groep 3 - 4 - 5 - 6
Gymmen in het huis van Droo. Zij sporten in gymkleding en op gymschoenen. De kinderen gymmen
op onderstaande dagen:
Groep 3: maandag
Groep 4: maandag
Groep 5: donderdag
Groep 6: donderdag

Groep 7 -8
Gymmen in Triominos, ook zij sporten in gymkleding en op gymschoenen. De kinderen gymmen nop
onderstaande dagen:
Groep 7: donderdag
Groep 8: donderdag



SCHOOLFOTOGRAAF
Op 3 en 4 oktober komt de schoolfotograaf voor de groepen 3 t/m 8 bij ons op school. Er worden
individuele foto's en klassenfoto's gemaakt. Broertjes en zusjes die samen op ons IKC zitten, kunnen
met elkaar op de foto. 

SPREEKRONDE 1: KEER-OM-GESPREK
Ook dit schooljaar starten we met keer-om-gesprekken. Deze gesprekken zullen plaatsvinden in de
week van 19 - 23 september, met voor sommige leerkrachten een uitloop naar de week erna.  
Via Parro ontvangt u een uitnodiging om zich online in te schrijven voor deze gesprekken. 

Bij het keer-om-gesprek geeft u als ouder(s)/verzorger(s) aan de hand van een vooraf ingevulde
vragenlijst informatie over uw zoon/dochter. De vragenlijst zult u binnenkort ontvangen. Het is de
bedoeling dat u deze thuis invult en meeneemt naar het gesprek. Met deze gespreksvorm willen we
nog beter aansluiten bij de (onderwijs)behoefte van de leerlingen en worden de wederzijdse
verwachtingen met elkaar gedeeld. Wij vinden het fijn u tijdens dit gesprek te ontmoeten. 



Op onze school is eens in de 14 dagen een schoolmaatschappelijk werker aanwezig. Wij vinden
het fijn dat er bij ons in het IKC op deze manier laagdrempelig contact kan worden gelegd voor

alle opvoed gerelateerde vragen. Onze schoolmaatschappelijk werker is Carlijn Thuss, voor
schooltijd en tijdens de inloop is zij aanwezig in school. U kunt haar ook via andere kanalen

bereiken, zij stelt zichzelf in onderstaand stukje aan u voor. 
 
 
 

Hallo kinderen, ouders, grootouders en verzorgers van
kinderen van deze basisschool,

 
Iedereen doet zijn best om zijn of haar kind zo goed

mogelijk op te voeden. Toch zijn er soms vragen over de
opvoeding van uw kind op school en/of thuis.

Bijvoorbeeld over luisteren, contact met leeftijdsgenoten,
druk of juist teruggetrokken gedrag enzovoort. Ook kan er

sprake zijn van een echtscheiding, financiële
problematiek, een sterfgeval of een andere vorm van

verlies binnen het gezin. Vaak helpt het om er met
iemand over te praten.

 
Ik ben Carlijn Thuss en ben als schoolmaatschappelijk

werker betrokken op uw basisschool. U kunt bij mij terecht
wanneer u vragen hebt over opvoeden en opgroeien,
maar ook bij andere vragen of om gewoon een keer

kennis te maken.
We kunnen samen kijken naar uw vragen en mogelijke
oplossingen. Indien gewenst kan ik ook met uw kind in

gesprek gaan. We kunnen afspreken op school, bij u thuis
of op het kantoor van het Algemeen Maatschappelijk
Werk in Duiven. Er zijn geen kosten verbonden aan de

gesprekken.
Ook kunt u mij benaderen via de leerkracht of intern

begeleider of rechtstreeks op de maandag, dinsdag en
woensdag via 0657868743 of c.thuss@santepartners.nl.

 

SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK
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BELANGRIJKE DATA

VAKANTIE ROOSTER 2022 - 2023
Herfstvakantie 22-10-2022 t/m 30-10-2022 
Kerstvakantie 24-12-2022 t/m 08-01-2023 
Voorjaar (incl. Carnaval) 18-02-2023 t/m 26-02-2023 
Goede Vrijdag + 2e Paasdag 07-04-2023 t/m 10-04-2023 
Meivakantie (incl. koningsdag) 22-04-2023 t/m 07-05-2023 
Hemelvaart 18-05-2023 t/m 19-05-2023 
2e Pinksterdag 29-05-2023 
Zomervakantie 15-07-2023 t/m 27-08-2023 

STUDIE DAGEN / VRIJE DAGEN 2022 - 2023
Vrijdagmiddag vrij 23-12-2022 
Vrijdagmiddag vrij 17-02-2023 
Vrijdagmiddag vrij 14-07-2023 
Studiedag maandag 10-10-2022 
Studiedag dinsdag 11-10-2022 
Studiedag vrijdag 27-01-2023 
Studiedag maandag 13-02-2023 
Studiedag donderdag 06-04-2023 
Studiedag vrijdag 26-05-2023 
Studiedag maandag 26-06-2023




