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MARANGFLITS           
Oktober Schooljaar 2022-2023 

E-waste actie groep 8! 

Informatieavond 8 november 

 
Inmiddels zit de eerste onderwijsperiode van schooljaar 2022-20223 er alweer bijna op! 

Een periode waar de gouden weken centraal stonden en natuurlijk de Kinderboekenweek! 

Er is  veel gelezen en gesproken over boeken! 

Zoals u gisteren wellicht al heeft gelezen in de flyer, houden wij op dinsdag 8 november een informatieavond.    

Tijdens de avond willen wij jullie een kijkje in onze keuken geven! De workshops van die avond zijn: 

 Een dag op Klein Duimpje                                                                                                                                               

 Thematisch werken bij peuters en kleuters                                                                                                                                     

 PBS op IKC Marang                                                                                                                                                            

 Leeslust, hoe zorg je voor leesplezier?                                                                                                                           

 Rekenen; een goede basis                                                                                                                                                                                                     

 Gezinsondersteuning                                                                                                                                                              

 Logopedie, meer dan spreken alleen                                                                                                                                 

 Ergotherapie 

Schrijf u snel in en hopelijk zien wij u ook op 8 november!  (uiterlijke aanmelddatum 31 oktober) 

Yes, we hebben gewonnen!!!!! 

Na weken van langs de deuren gaan, flyers maken en  
apparatuur  tellen kwam vanmorgen om iets na 10 uur 
het verlossende woord!  

Marang heeft gewonnen met de E-Waste actie!                           

Vanmiddag kwam de wethouder en de kinderburgemees-
ter samen met de organisatie de prijs uitreiken. Nadat de 
klas gehoord heeft hoeveel punten ze bij elkaar hebben 
gespaard  werden ze verrast met de prijs! Groep 8 gaat 
met de gehele klas naar het Memo museum in Amster-
dam! 

Deze actie heeft groep 8 gewonnen maar uiteraard niet zonder de hulp van alle andere kinderen van Marang, alle 
ouders en overige inwoners van Angeren en omstreken! 

Hiervoor willen wij jullie nogmaals bedanken! Hoe een klein dorp groot kan zijn! 
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MARANGFLITS  

 

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... 

BSO IKC Marang 

Schooljaar 2022-2023 Oktober 

 wij op 23 november een Linge studiedag hebben met alle medewerkers 
van stichting de Linge? Die dag zijn alle kinderen vrij en is de kinderop-
vang gesloten. 

 Meester Ference langdurig afwezig is vanwege ziekteverlof, wij wensen 
hem heel veel beterschap! 

 Morgenmiddag  begint de herfstvakantie voor de kinderen van de basis-
school, heel veel plezier allemaal! 

PBS 

De BSO is afgelopen periode enorm gegroeid! Daar zijn we uiteraard heel blij 

mee! Vanuit signalen van kinderen en ouders hebben wij vernomen dat de 

oudere kinderen soms niet zo goed weten wat ze kunnen doen. Dit gaan we 

de komende weken oppakken.  

Wat we onder anderen gaan aanschaffen: (buiten)speelmateriaal voor hockey 

en tafeltennis, WII– spelcomputer, en constructiemateriaal zoals Lego en 

Knex. 

 

Ouders waarvan kinderen gebruik 

maken van de BSO krijgen hierover 

een brief. 

De gouden weken hebben we afgesloten maar 

op een fijne manier met elkaar werken en spe-

len blijft altijd heel belangrijk. Hier hebben we 

de afgelopen weken veel in geïnvesteerd en de 

smileybuis is vol! Morgenmiddag hebben we 

dan ook een schoolbeloning! Met heel de 

school hebben we een gezellige spelletjes  -  

middag gepland!  

Vooruitblik 

 

Verbindend 

Betrokken 

Groeigericht 

‘Samen kansen creëren’ 

 

 Herfstvakantie 24 t/m 28         
oktober 

 8 november informatieavond 

 23 november Linge studiedag, 
gehele IKC vrij 

 

november 2022 

ma di wo do vr za zo 
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