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Gelukkig heeft Sinterklaas Nederland weer weten te bereiken. Dat vinden wij heel erg fijn! We
hebben twee weken geleden gezien hoe hij per vliegtuig en stoomboot aankwam in Nederland
en volgen het Sinterklaasjournaal op de voet. Inmiddels is het vliegtuig kapot en de stoomboot
alweer vertrokken om alle pakjes op te halen. Zouden ze er op tijd zijn voor pakjesavond?
En hoe moet het nu met het Pietentekort? In de groepen 1 t/m 4 wordt er goed geholpen en ook
groep 5 t/m 8 helpt mee door mooie surprises te maken. Volgende week vrijdag gaan we ze
allemaal bekijken tijdens de tentoonstelling.

Helaas is er vorige week op school ook gerommeld door een heuse rommelpiet, wat kunnen onze
leerlingen razendsnel opruimen zeg. Om 8.50 uur was het alsof er nooit een Piet was geweest.
Afgelopen woensdag mochten de kinderen van de onderbouw 's avonds hun schoen komen
zetten. In dit kikkernieuws een sfeerimpressie. We werken op school rond het thema Sinterklaas
en kijken reikhalzend uit naar zijn komst op ons IKC. Er worden optredens ingestudeerd en liedjes
geoefend om er op 5 december samen met de Sint en zijn pieten een feestelijke dag van te
maken. 

Wij hopen op een dag gevuld met lekkers en gezelligheid en wensen alle gezinnen ook voor thuis
alvast veel plezier en gezellige dagen toe rondom het Sinterklaasfeest. 

 



De gemeente Duiven was dit jaar weer opzoek naar een kinderburgermeester. Alle kinderen die
in  de gemeente Duiven in groep 7 op school zitten, mochten solliciteren naar de functie van
kinderburgermeester.

Wat doet de Kinderburgemeester?
De kinderburgemeester is aanwezig bij bijzondere of officiële gelegenheden. Denk aan de
opening van een speeltuin, maar ook dodenherdenking en bij diverse andere evenementen. Soms
voert de kinderburgemeester ook ‘burgemeesterlijke’ taken uit, zoals een opening of een
toespraakje. De kinderburgemeester vertegenwoordigt de gemeente Duiven en dan met name
de kinderen die in onze gemeente wonen. Een kinderburgemeester kan zich ook inzetten voor
een bepaald doel of project.

Wat moet je kunnen als kinderburgemeester?
· het leuk vinden om in de belangstelling te staan;
· goed en vlot kunnen spreken;
· aanwezig te zijn bij mooie activiteiten zoals 4-mei kranslegging, carnaval, Aubade etc.

Joep Seynaeve uit groep 7A vond dit een leuke en mooie uitdaging en heeft meegedaan aan de
sollicitatieprocedure. Op dinsdag 21 november stond hij in de finale met 4 andere kandidaten.
Trots kunnen we vermelden dat Joep is verkozen tot kinderburgermeester voor het jaar 2022-
2023 en op dinsdag 6 december wordt benoemd door de gemeenteraad en door burgemeester
wordt geïnstalleerd.

KINDERBURGEMEESTER

'Joep, waarom heb je meegedaan? '
Vorig jaar was ik in het gemeentehuis en
mochten we in de raadszaal. Daar heb ik achter
de microfoon gezeten en een woordje gedaan.
Iemand zei toen dat ik volgend jaar maar mee
moest doen met de sollicitatieprocedure voor
kinderburgermeester. Dus toen we de oproep
voorbij zagen komen heb ik een filmpje gemaakt
en ingestuurd. Ik vind het belangrijk om voor
anderen iets te kunnen betekenen en dat de
tradities zoals de ijsbaan, Carnaval en kermis
blijven bestaan. Maar ook dat er nieuwe
tradities komen. Het moet een gezellig en leuk
dorp blijven voor iedereen.

Namens alle leerkrachten en leerlingen van  
 IKC-Remigius wensen wij Joep een mooie,
leerzame en fijne tijd als kinderburgermeester
toe. 
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KINDERPOSTZEGELACTIE

In september hebben beide groepen 8 zich
meer dan 100% ingezet om zoveel mogelijk
items van de Kinderpostzegelactie te
verkopen aan de deuren. 
Deze week ontvingen wij een certificaat
'Superschool'. Mede dankzij onze bijdrage
van               € 5.682,14 
(van beide groepen 8) is het landelijke,
totale bedrag ruim boven de 9 miljoen euro
uitgekomen. Daar zijn wij uiteraard heel erg
trots op. Met dit geld kan de stichting
Kinderpostzegels heel veel kinderen 'de
wind mee geven', zodat zij weer met een
vrij hoofd naar school kunnen. 
Wilt u meer lezen/weten over dit doel? 
Ga dan naar:
https://www.kinderpostzegels.nl/geef-
kinderen-wind-mee/

KOOKHOEK
Groep 5B heeft deze periode eigen
champignons gekweekt. De
champignons hebben we zelf
verzorgd totdat ze eetbaar waren.
Op 10 november was het eindelijk
zover.  Eerst hebben we de
champignons in stukjes gesneden,
daarna hebben we ze gebakken en
op een toastje opgegeten. Heerlijk!

https://www.kinderpostzegels.nl/geef-kinderen-wind-mee/


NIEUWBOUW NIEUWS
Na het indienen van de bestemmingsplan wijziging door de gemeente Duiven hebben de
omwonenden daarop gereageerd met verschillende zienswijzen.
De gemeente (het college) beraadt zich na de informatieavond van twee weken geleden op hun
antwoord aan de omwonenden. 

Natuurlijk hopen we dat de gemeente en de omwonenden tot elkaar kunnen komen en dat de
zienswijzen niet tot nog meer vertraging van onze nieuwbouw zal leiden.

Tot die tijd kunnen we wat sfeerbeelden van de toekomst met u delen. 

centrale ruimte

achterzijde IKC

voorzijde IKC



Sinterklaas heeft ook dit jaar tijd gevonden in zijn
drukke agenda en zal samen met zijn pieten een
bezoek brengen aan ons IKC.

’s Morgens arriveert hij al vroeg, daarom houden
alle kinderen hun jassen aan als ze op school komen
en wachten zij in de klas totdat iedereen er is. Als
groep zullen zij naar het schoolplein gaan om daar
Sinterklaas op een gezellige manier welkom te
heten. Uiteraard is iedereen welkom op het
schoolplein om de Sint welkom te heten. We willen
er voor alle kinderen een gezellige ontvangst van
maken hebben en daarom een verzoek aan u. Wilt u
als “grote” volwassenen a.u.b. achter de kinderen
gaan staan, dan kan iedereen de Sint goed zien. 

SINTERKLAAS OP ONS IKC

SCHOEN ZETTEN GROEP 1 t/m 4

Ook willen wij u vragen om Sinterklaas en zijn pieten een ruime doorgang te bieden aan het
Droopad zodat zij veilig op het schoolplein kunnen arriveren. Laat hiervoor de poort vrij, plaats
geen fietsen bij het hek en ga op het schoolplein staan. Alvast bedankt.

Op deze dag nemen de kinderen, zoals ook op alle andere 'lange' dagen, zelf hun tussendoortje
en lunch mee. We maken er een mooie dag van met elkaar. 

Afgelopen woensdag was het zover, de kinderen mochten in de avond hun
schoen komen zetten met de klas, veel kinderen hadden hun pyjama al
aan. Er is gezongen, voorgelezen en een van de Pieten had ons gehoord
en kwam ook nog even langs. Wat was het ontzettend gezellig en sfeervol
zo samen, de tijd was bijna te kort...
De volgende ochtend hadden de Pieten goed hun best gedaan en waren
de schoenen van alle kinderen op ons IKC gevuld. Jammie!



SCHOEN ZETTEN GROEP 1 t/m 4



5 december sinterklaasfeest op school
9 december kikkernieuws nummer 7
16 december koffie-uurtje
22 december 12.00 uur vrij (i.v.m. de kerstviering)
22 december 17.30-19.30 uur kerstviering op school
23 december kikkernieuws nummer 8
26 december 2022 t/m 6 januari 2023 kerstvakantie

In de week van 9 t/m 13 januari inloopweek en
luizencontrole

AGENDA


