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Afscheid juf Fannie 

Coronamaatregelen 

 

Hierbij de eerste nieuwsbrief van dit kalenderjaar! 

Laten we er met elkaar een mooi jaar van maken met hopelijk veel gezondheid en geluksmomentjes. 

Dinsdag heeft het kabinet de quarantaineregels versoepeld. Goed nieuws voor de kinderen die afgelopen weken 

thuis hebben gezeten zonder klachten. Fijn dat we deze kinderen weer op school mogen ontvangen.  

Vanaf heden gelden de volgende quarantaineregels : 

• Kinderen t/m 12 jaar die huisgenoot of overig nauw contact zijn van een besmet persoon, hoeven niet meer 

in quarantaine. Het advies voor deze kinderen is om dagelijks (5 dagen lang) een zelftest te doen voordat ze 

naar school komen. 

•  Kinderen t/m 12 jaar moeten thuisblijven als zij klachten hebben passend bij corona. Ook als zij alleen milde 

verkoudheidsklachten (loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) hebben en/of af en toe hoesten.  

• Kinderen met klachten laten zich testen en mogen in principe bij een negatieve (zelf)testuitslag weer naar 

school. De overige regels, zoals het dragen van mondkapjes en het testadvies vanaf groep 6 blijven ongewij-

zigd.  

Niet in quarantaine, toch een klas naar huis?  

De verwachting is dat met deze versoepelingen de besmettingen op het IKC  gaan oplopen. We doen er alles aan 

om een veilige leer- en werkomgeving te houden. Toch kunnen we helaas niet voorkomen dat ook medewerkers 

ziek worden. We kijken altijd eerst of we de opvang binnen het IKC kunnen regelen. Als dat niet lukt doen we een 

beroep op de vervangingspool, maar de pool is momenteel klein. We doen ons uiterste best om te voorkomen dat 

we groepen naar huis moeten sturen.   

               Met elkaar zorgen we voor een fijne en veilige leer– en werkomgeving. 

Beste ouders en verzorgers, 

In augustus ben ik begonnen aan mijn DiO-schap (Directeur in Opleiding) op IKC Marang. Inmiddels is er een nieu-
we uitdaging op mijn pad gekomen. Ik zal op korte termijn aangesteld worden als directeur van IKC Het Drieluik 
in Huissen. Een mooie stap waar ik erg veel zin in heb! Maar het betekent wel dat ik over niet al te lange tijd  
afscheid van Marang ga nemen. Ik kijk terug op een fijne en leerzame tijd. Marang is een mooi IKC met   
enthousiaste kinderen, betrokken ouders en een bevlogen team.                                                                                                              
 
Bedankt voor het vertrouwen. Wellicht zien we elkaar nog eens! 

Hartelijke groet, Fannie Teunissen 



2 

MARANGFLITS           
januari Schooljaar 2021-2022 

Training En nu jij! 

PBS 

Na de kerstvakantie zijn we begonnen aan de Zilveren Weken. In de Gouden Weken hebben we een stevig funda-
ment gebouwd en in de Zilveren Weken onderhouden we dit. Het onderhouden van de groep is een continu      
proces en na een vakantie is het fijn om de groepsafspraken weer een ‘oppepper’ te geven. We blikken tijdens de-
ze periode terug en kijken vooruit. De Zilveren Weken staan in het teken van meer: doen wat er werkt, wat niet 
werkt anders doen of achterwege laten. Respect, betrokkenheid en veiligheid staan hoog in het vaandel.  
Er worden in de groep, in school en tijdens het buitenspelen weer volop smileys uitgedeeld. De schoolbuis begint 
al aardig vol te raken! 
Na schooltijd  wordt er ook gespeeld rondom de school. Het pannaveld is een mooie aanwinst voor de school en 
zeker ook tijdens vrije momenten. Laten we er samen voor zorgen dat de kinderen tijdens deze momenten res-
pectvol met elkaar om gaan. Wanneer nodig, spreken wij kinderen aan op niet respectvol gedrag. 

In mei start er weer een nieuwe En nu jij!-training voor kinderen (7 t/m 12 jaar) van gescheiden ouders.  
Het is een lotgenoten spel- en praatgroep. Een plek waar kinderen herkenning gaan vinden. Een plek waar zij aan 
hun eigen gevoelens toekomen en leren omgaan met de situatie, antwoorden krijgen op eigen vragen en weten 
hoe ze kunnen omgaan met nieuwe situaties die zich door een scheiding aandienen. De training geeft kinderen op 
een diverse creatieve manieren handreikingen en oefeningen in communicatie over de scheiding. Door te ervaren 
en leren erover te praten kan de communicatie met ouders verbeteren. 

De training wordt gegeven door Renate van Schaik en Alice Nijeboer beiden van Stichting Rijnstad. 

Als je belangstelling hebt of er meer over wilt weten stuur dan een mail naar a.nijeboer@rijnstad.nl of neem       
telefonisch contact op 06-55192495. 

Afgelopen dinsdagmiddag hebben wij met het onderwijsteam een  

studiemiddag gehad. Heel fijn om in deze tijd onderwijsinhoudelijk met 

elkaar in gesprek te zijn. Uiteraard was het nog een online bijeenkomst 

maar met mooie opbrengsten. 

We hebben met elkaar een scholing gevolgd rondom kindgesprekken, 

hiermee willen we het eigenaarschap van kinderen vergroten binnen 

het onderwijs. De komende periode gaan we hiermee oefenen in de 

klas. 

Juf Thelma heeft de conclusies van de lees-enquête gepresenteerd. Die 

conclusies zijn helder en het vrij lezen en voorlezen wordt de komende periode onder andere verder opgepakt. 

Daarnaast komen er ook tips en adviezen voor ouders. Verderop leest u al meer over de nationale voorleesdagen. 

Tot slot hebben we ons verder verdiept in het begrijpend luisteren en lezen. Met elkaar hebben we onderzocht 

hoe we de lessen kunnen versterken door coöperatieve werkvormen in de zetten en optimaal gebruik te maken 

van het digibord.  

Studiemiddag 

Afscheid Juf Ans 

Op donderdag 23 december was de laatste werkdag van juf Ans. Ans is ruim 30 jaar  
pedagogisch medewerker geweest en heeft menig peuter voorbij zien komen.  Ans gaat nu 
genieten van haar welverdiende (vroeg) pensioen. Zo heeft ze extra tijd voor haar kinderen 
en kleinkinderen.                                                
Wij wensen Ans alle goeds voor nu en voor de toekomst! 

mailto:a.nijeboer@rijnstad.nl
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IKC Marang 

Dagopvang 

Peuteropvang 

Buitenschoolseopvang 

Basisschool groep 1 t/m 8  

 

 

Adres: 

Wilhelminastraat 2 

6687 BA Angeren 

026-3252725 

E: marang@delinge.nl 

W: www.marang.nl  

Wist u dat... 

Nationale voorleesdagen 

Schooljaar 2021-2022 januari 

• Juf Renate ons de komende periode nog blijft ondersteunen bij de extra 
begeleiding van kinderen? 

• Pedagogisch medewerker Evy ons gaat verlaten? Zij heeft haar oplei-
ding hervat en gaat nu voor een half jaar naar het buitenland! Veel ge-
luk Evy! 

• Het thema winter zowel bij de dagopvang als in de onderbouw centraal 
staat? 

Tijdens de nationale voorleesdagen is er extra aandacht voor het belang van 
voorlezen. We hebben voor de peuters en kleuters een extra voorleesactivi-
teit gehad vanuit de bibliotheek. Juf Floor van de bieb nam de peuters mee in 
het verhaal: ‘Vos gaat een stukje rijden’ van Susanne Strasser. De kinderen 
hebben zelf een ritje gemaakt met Floor als Vos en zij als een van de dieren. 
Er is een mooi lied bij gezongen en de kinderen mochten het verhaal ook 
meespelen!  
Bij de kleuters werd het verhaal: ‘Maar eerst ving ik een monster’ van Tjibbe 
Veldkamp en Kees de boer voorgelezen. Ook aangevuld met een leuk spelletje 
waarbij 1 kind met pyjama, moest raden hoeveel monstertjes achter hem/
haar waren gaan zitten.  

Komend weekend gaat Elin Jansen (groep 8) naar de het leessterrengala waar 
de regionale voorleeskampioenschappen zullen plaatsvinden. Zij zal onze 
school vertegenwoordigen. Wij wensen je heel veel plezier en succes Elin!  

Voor leuke voorleestips kun je kijken op:  

https://www.heutinkvoorthuis.nl/nl/waarom-voorlezen-belangrijk-is-ook-als-

je-kind-al-zelf-leest/news/203/?fbclid=IwAR1BIZIsJWX2TQ-

 

Vooruitblik 

 

Verbindend 

Betrokken 

Groeigericht 

‘Samen kansen creëren’ 

* 1 & 2 februari adviesgesprekken  

    groep 8 

* 11 februari rapport mee 

* 14 t/m 18 februari gesprekken      

   groep 1 t/m 7 

* 25 februari carnavalsviering 

* 28 februari t/m 4 maart vakantie 
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