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MARANGFLITS           
December Schooljaar 2022-2023 

PBS 

Nieuwe materialen 

 
 

De laatste nieuwsbrief van dit kalenderjaar! 

Op dit moment hebben we een mooi Sinterklaasfeest achter de rug en werken we samen toe naar een mooi 
kerstfeest! De ouderraad is een grote steun voor ons als team bij het organiseren van deze feesten.  

Ouderraad, dank jullie wel! 

De kinderopvang heeft afgelopen periode verschillende nieuwe materialen aangeschaft. Klein duimpje heeft mate-

riaal voor de motoriek aangeschaft zodat de kinderen goed en veilig kunnen bewegen. De peutergroepen hebben 

materiaal voor buiten aangeschaft en spelmateriaal voor de taalontwikkeling. De BSO veel speelmateriaal voor 

binnen en buiten! Overal zien we de kinderen lekker spelen! 

Daarnaast zijn er mooie picknicktafels besteld van het bedrag van de sponsorloop! Deze worden aan het begin van 

het nieuwe jaar door top trampolines uit Angeren geleverd en verankerd. 3 Grote picknicktafels voor het buiten 

onderwijs en 2 peuterpicknicktafels voor bij de kinderopvang. Laat het voorjaar maar komen! 

Afgelopen weken hebben we met elkaar hard gewerkt aan een fijne speelsfeer op het schoolplein in de pauzes. We 

hebben de gedragslessen over het plein gegeven, afspraken gemaakt en zijn met meer collega’s gaan surveilleren. 

Wij zijn blij met het resultaat! Bij een positieve gedragsverandering hoort uiteraard ook een beloning! Komende 

week maken we de beloning bekend aan de kinderen, uiteraard in het teken van buitenspel! 

Na de zomervakantie zijn we in alle groepen gestart met de Gouden Weken. Na de kerstvakantie starten de         

Zilveren Weken. Dit zijn weken waar de groepsafspraken centraal staan, de gedragslessen voor de groep en andere 

mooie lessen tbv de groepsvorming. Ook stellen we onze kernwaarde respect centraal. We merken dat sommige 

kinderen ongepast op elkaar, collega’s of andere volwassenen kunnen reageren. Vandaar dat we vanuit het lespak-

ket respect enkele lessen gaan geven. 
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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... 

 

Schooljaar 2022-2023 December 

 De groepen 6 en 7 zijn gestart met de Blazersbende en al volop aan het 
oefenen zijn met de verschillende muziekinstrumenten. 

 De kinderen donderdag mooie workshops volgen vanuit Clink. 

 Meester Ference zich al een beetje beter voelt en alle groepen een 
kaart heeft gestuurd. 

 

 

 

Vooruitblik 

 

Verbindend 

Betrokken 

Groeigericht 

‘Samen kansen creëren’ 

 22 december vanaf 17u kerst     
viering 

 23 december kinderen vanaf 
12u vakantie! 

 9 januari de school weer begint 

 14 februari een Valentijns      
concert wordt gegeven door de 
kinderen. 
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