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Beste ouders en verzorgers,

Hierbij de Marangflits van september.
De eerste schoolweken zijn omgevlogen!
Tijdens deze eerste weken, ook wel de gouden weken, staat groepsvorming centraal.
Binnen alle groepen hebben we hierbij stilgestaan door middel van groepsvormende
activiteiten, de picknick, gesprekken en PBS lessen. Daarnaast hebben we een fantastische
cultuurdag gehad en sluiten we de gouden weken af met een schoolreisje op donderdag 30
september!
Over het schoolreisje bent u via brieven van de ouderraad geïnformeerd. We gaan er met
elkaar een mooie dag van maken! Denkt u zelf aan het informeren van de BSO?

Kinderopvang
Goed nieuws, onze kinderopvang blijft groeien!
Daarom openen we vanaf woensdag 13 oktober een 0-4 jarigen groep. Daarnaast groeit de
BSO ook, dit betekent dat we op sommige dagen al met 3 pedagogisch medewerkers aan
het werk zijn! Vanaf oktober hebben we dan ook een nieuwe medewerker. Via het
ouderportaal stelt zij zich binnenkort aan u voor.

http://www.marang.nl/


Brigadieren
Ook dit jaar is er weer een enthousiaste club ouders en kinderen uit groep 7 en 8 gestart
met brigadieren. Met elkaar zorgen we ervoor dat de kinderen veilig kunnen oversteken.
Denkt u er ook aan om op de juiste plaats over te steken?

Buitenspeelruimtes
Zoals u wellicht allemaal al heeft gezien is de buitenruimte van de kinderopvang erg mooi
opgeknapt. De kinderen hebben er alweer veel gespeeld!
Vanuit Lingewaard Doet willen we ook de buitenruimte van de basisschool stapje voor stapje
gaan opknappen. Vanuit de ouderraad is er een enthousiast groepje ouders dat samen met
enkele teamleden al het een en ander heeft uitgewerkt.
We zijn aan het kijken welke kleine stappen we voor de winter al kunnen zetten. Om dit te
kunnen doen hebben we wel ouderhulp nodig. Vandaar nu een vooraankondiging voor
zaterdagochtend 16 oktober. Op deze ochtend willen we met een aantal vrijwilligers aan de
slag met het plein. Mocht u kunnen helpen, laat het ons weten via marang@delinge.nl . Dan
zorgen wij dat op deze ochtend om 9u de koffie klaarstaat. Mocht u nog ideeën hebben qua
sponsoring of subsidies dan is dit uiteraard ook van harte welkom!

NPO gelden
Vanuit het Nationaal Plan Onderwijs hebben we gelden ontvangen om aan de eventuele
corona achterstanden te werken. Zoals al eerder met u gedeeld, hebben we in samenspraak
met de IKC raad een goede invulling voor Marang gevonden.
Hierbij nogmaals kort de inzet van de gelden:

- klassenverkleining: ipv 7 groepen kunnen we nu 8 groepen draaien.
- Extra onderwijs aan groep 2 op de woensdagochtend in het 2de half jaar.
- Inzet rekenspecialist voor een halve dag per week, dit voert juf Evie uit.
- Inzet lees-/ spellingsspecialst voor een dag per week, dit voert juf Thelma uit.
- Inzet gedragsspecialist om PBS nog sterker neer te zetten, dit voert juf Laurie uit.
- Inzet externe specialist begrijpend lezen.
- Aanschaf extra materiaal en chromebooks.

Dit alles om het onderwijs te verbeteren en daarbij duurzaam in te zetten zodat alle
opgedane kennis na 2 jaar extra gelden behouden blijft.

Daarnaast hebben we ICC gelden voor cultuuronderwijs. Daarvan is recentelijk de
cultuurdag georganiseerd. Dit schooljaar staat er nog veel meer op de rol en koppelen we de
basisvakken aan cultuur, denk bijvoorbeeld aan leesbevordering met een schrijver in de
school! Ook hebben we ons ingeschreven voor de natuur educatielessen, zodat we met de
klas de natuur in kunnen.
Dit alles moet ervoor zorgen dat we een mooi, afwisselend aanbod hebben voor alle
kinderen!

Hartelijke groet,

namens IKC Marang
Fannie Teunissen en Marjonel de Wit

Kalender
maandag 27 september: studiemiddag, kinderen vanaf 12u vrij.
donderdag 30 september: schoolreisje!
woensdag 6 oktober: studiedag, gehele IKC gesloten.
zaterdag 16 oktober: 9.00-12.00u klussen op de speelplaats met vrijwilligers.


