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De herfstvakantie ligt alweer een paar weken achter ons, in deze vakantie zijn we nog
getrakteerd op mooi weer en konden we nog heerlijk buiten spelen, wandelen en genieten. We
zijn weer uitgerust en opgeladen. Klaar voor de volgende periode. Een mooie periode, waarin
het buiten steeds een beetje donkerder wordt en steeds wat kouder. 
We maken het in huis en in school gezellig en ondertussen doet het Sinterklaas Journaal verslag
vanaf de boot. We volgen het journaal op de voet en zijn benieuwd hoe het de Sint en zijn Pieten
vergaat op weg naar Nederland. 

Op ons IKC zijn we samen met de ouderraad alvast een uitnodiging aan het maken voor
Sinterklaas en we hopen dat hij ook dit jaar weer onze school zal bezoeken. Kerst lijkt nog ver
weg, maar ook voor dit feest zijn de voorbereidingen in volle gang.

In het kikkernieuws leest u de belangrijke punten met betrekking tot alle feesten in deze periode.
Wij houden van de gezelligheid, het samen vieren en de sfeer die het met zich meebrengt en
hebben er veel zin in.
                                                                                                Geniet ervan samen. 



Marly
In de herfstvakantie, op 26 oktober, is
juf Jeanine bevallen van dochter Marly.

Wij wensen juf Jeanine en haar gezin
een fijne verlof periode toe. 

Geniet van elkaar. 

ONTRUIMINGSOEFENING

BABY NIEUWS

Op woensdag 2 november hebben wij
onze jaarlijkse ontruimingsoefening weer
gehad. Het alarm gaat (en dat is voor
sommige kinderen toch best even
spannend) en de kinderen laten zien dat
ze samen met de leerkracht in een lange
slinger naar de verzamelplaats kunnen
lopen. 
Onder toeziend oog van Bosman uit
Groessen, liepen alle kinderen rustig,
maar toch snel het gebouw uit. 
We waren ruim binnen de 5 minuten
ontruimd en dat is het allerbelangrijkste,
dikke pluim voor iedereen!

Aansluitend op de middag hadden de
BHV- teamleden (Bedrijfs Hulp Verlener)
hun herhalingscursus. Diverse EHBO
scenario's kwamen voorbij en de oefen
branden zijn geblust, de vaardigheden
zijn weer afgecheckt en iedereen heeft
een verlenging van zijn of haar certificaat
gekregen. 



De kinderen van onze groepen 
3 - 4 - 5 zijn vorige week naar
een theatervoorstelling geweest
in de OGtent. Deze voorstelling
werd verzorgd door de afdeling
Nederlandse Musical Academie
van het RijnIJssel college uit
Arnhem en is genaamd 'Op je kop
in de prullenbak' gebaseerd op
het gelijknamige boek. 

Het was een fijne, muzikale
voorstelling, met leuke grappen.
We vonden het heel erg leuk dat
we te gast mochten zijn. Wat
waren onze groepen een
enthousiast publiek, we hebben
genoten.

BEZOEK THEATER GROEPEN 3-4-5

SFEER IMPRESSIE NATIONAAL SCHOOLONTBIJT

We hebben alle
tafels in de gangen
gezet, zodat we
met de hele school
aan tafel zaten
voor het heerlijke
het schoolontbijt. Wat was het gezellig zo samen.



                                   SINTERKLAAS
Zoals elk jaar is ook dit jaar Sinterklaas weer samen met zijn Pieten op weg naar Nederland.
Omdat wij niets willen missen van alle spannende avonturen die op de boot gebeuren, volgen wij
op school in alle groepen het Sinterklaasjournaal. Als U thuis samen met uw kind ook wilt kijken
kan dat. Vanaf maandag 8 november is er elke dag om 18.00 uur op NPO Zapp (NPO 3), een
aflevering te zien.

Vrijdag 11 november krijgen de groepen 5 t/m 8 via parro een bericht over het helpen van
Sinterklaas d.m.v. het maken van surprises. Naast dat het erg leuk is om Sint te helpen, maken wij
op school ook een tentoonstelling van alle surprises, die vervolgens wordt bezocht door alle
andere groepen van de school. Zo kunnen we allemaal genieten van die mooie creaties.  

COMMISSIE NIEUWS

Op woensdagavond 23 november
mogen de kinderen van de groepen      1
t/m 4 in pyjama hun schoen zetten op
school. De kinderen worden om 18.30
uur in de eigen klas verwacht. Samen
met de juf wordt het een gezellig
samenzijn. We willen u vragen om uw
kind zelfstandig naar binnen te laten
gaan, net zoals dat in de ochtend
gebeurt.

Het schoen zetten is om 19.00 uur afgelopen. U haalt uw kind op in de klas. Corona blijft onder
onze aandacht, daarom willen we u vragen om afstand te houden, alleen te komen en het
gebouw zo snel mogelijk te verlaten. Wacht even buiten als het erg druk is in school.
Die avond graag een schoen meenemen (voorzien van naam).

We maken er een gezellige en sfeervolle avond van. 

 

KERST - GEZOCHT

Voor de kerstperiode zijn we op zoek naar
kunstkerstbomen. Wie heeft er nog een boom op zolder
staan die thuis niet meer wordt neergezet? Deze
zouden wij graag lenen. 

U kunt hiervoor een mail sturen naar juf Sandra:
s.caerteling@ikc-remigius.nl

De verdere invulling van de kerstactiviteiten volgen nog.



Ter ere van het WK Volleybal mochten we als Duivense
(basis)scholen een balletje serveren in een
vriendschappelijke competitie.  

Een delegatie van ons team van IKC-Remigius heeft ook
enthousiast deelgenomen en met groot enthousiasme
enkele wedstrijden weten te winnen. Wat was het gezellig.

 VOLLEYBAL

OUDERPANEL AVOND
Met enige regelmaat nemen wij oudertevredenheidsonderzoeken af, omdat we willen weten hoe u
als ouders over ons IKC denkt.  We missen bij de vragenlijsten het gesprek waarbij we om
verduidelijking/ aanvulling kunnen vragen. We organiseren daarom voor een tweede keer de
“ouderpanelgesprekken”. 
We willen graag weten waarom u ergens wel of niet tevreden over bent, zodat we het onderwijs
aan uw kinderen en onze informatie aan u voortdurend kunnen verbeteren. 

In verschillende gesprekken met u willen we de kwaliteit van de school evalueren. Aangezien we
niet met alle ouders diepgaand in gesprek kunnen gaan, nemen we interviews met een groep
ouders af. Ouders die hiervoor  a-select (willekeurig) gekozen zijn, hebben hiervoor een uitnodiging
ontvangen. Door deze ouderpanelgesprekken  krijgen wij nog beter zicht op ons onderwijs.

De gespreksonderwerpen waar we met de willekeurig geselecteerde ouders tijdens deze
bijeenkomst over van gedachten willen wisselen zijn: 
 
·Leefklimaat/welbevinden 
·Leerklimaat 
·Communicatie 
·Ouderbetrokkenheid 
·Hulp aan kinderen met specifieke zorg (leren/gedrag) 
 
In samenspraak met MR ouders, directie en leerkrachten worden deze uitkomsten geïnterpreteerd
om vervolgens aanbevelingen en conclusies te formuleren waarmee wij ons als IKC verder kunnen
ontwikkelen.

Wij houden u in  een verdere editie van het kikkernieuws op de hoogte van de uitkomst van deze
gesprekken. 



                                             BELANGRIJKE DATA VOOR IN DE AGENDA

23 november 18.30 - 19.00 uur groepen 1 t/m 4 schoen zetten op school
25 november kikkernieuws nummer 6
5 december sinterklaasfeest op school
16 december koffieuurtje
22 december 12.00 uur vrij (i.v.m. de kerstviering)
22 december 17.30-19.30 uur kerstviering op school
26 december 2022 t/m 6 januari 2023 kerstvakantie

AGENDA


