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MARANGFLITS           
juni Schooljaar 2021-2022 

Sponsorloop & bag 2 school 

Opknappen schoolplein 

 
 

De laatste periode van het schooljaar is aangebroken! 

Een periode waarin we hopelijk veel buiten zijn en mooie activiteiten ondernemen. 

Later in juni zal de groepsbezetting voor volgend schooljaar bekend worden gemaakt in een Marangflits Extra.  

Het schoolplein is in de afgelopen jaren al wat aangepast: voetbalveld, nieuwe bomen en beplanting, nieuwe tafel-

tennistafel en het straatwerk is hersteld. Graag willen wij een volgende stap zetten en daarbij hebben wij uw hulp 

nodig! 

Op zaterdagochtend 18 juni willen wij de rode (inmiddels helemaal verkleurd) blokken schilderen en paaltjes 

zetten voor het pad bij het schip. 

Wie o wie komt ons helpen? Om half 9 staat de koffie klaar waarna we samen aan de slag gaan! Graag aanmelden 

via marang@delinge.nl. Alvast bedankt voor uw hulp! 

2 fantastische acties gehad! 

Bag2school:€260,40! Een mooie 

bijdrage voor schoolhesjes 

Sponsorloop: €3669,00 

Nu opzoek naar picknicktafels zo-

dat we snel kunnen starten met 

buitenonderwijs. 

Deze week vindt de avondvierdaag-

se plaats. Tijdens deze avonden is 

er altijd een kraam vanuit onze ei-

gen ouderraad.  Super om te zien 

hoe deze enthousiaste groep zorgt 

voor een pauzemoment voor onze 

leerlingen, dank! 

Ouderraad en avondvierdaagse! 
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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... 

PBS 

Schooljaar 2021-2022 juni 

 de schoolfotograaf 13 en 14 juni komt voor het gehele IKC 

 we een tweede slaapkamer gaan maken bij de kinderopvang 

 de brigadierwerkgroep en de Centrale Linge Raad nieuwe ouders zoekt 

 wij ongelooflijk trots zijn op de eindtoetsscores van groep 8 

 wij in juli nog een uitstapje hebben voor alle kinderen van de basis-
school 

 de werkgroep eindejaarsviering op zoek is naar hulpouders voor       
donderdag 14 juli om er samen een te gek feest van te maken 

Hoofdluis 

Na de meivakantie hebben we ons weer gefocust op de regels van de school 

en de groep. Het T-schema helpt ons hierbij.  We vertellen welke gedragsver-

wachtingen wij willen zien en welke we willen horen. Bijv. We willen zien dat 

iedereen recht op zijn/haar stoel zit en we willen dat je fluisterend overlegd 

met elkaar.  Er wordt gewerkt met picto’s en  met woorden in het T-schema. 

Er zijn weer veel smileys uitgedeeld. Zowel in de groep als op het schoolplein. 
Er zitten al veel tennisballen in de buis. Op naar de laatste schoolbeloning!!!! 

 

 

 

 

 

Wij vinden het erg belangrijk dat hoofdluis goed gesignaleerd wordt. Vandaar 

dat we een werkgroep hebben die na iedere vakantie een controle uitvoert.  

Volgend schooljaar hoopt deze werkgroep op een aantal nieuwe ouders die 

de werkgroep komen versterken. Komt u helpen? Heeft u interesse, meld u 

aan via marang@delinge.nl 

Vooruitblik 

 

Verbindend 

Betrokken 

Groeigericht 

‘Samen kansen creëren’ 

 6 juni, 2de pinksterdag, alle    
kinderen vrij 

 13 en 14 juni schoolfotograaf 

 17 juni Studiemiddag, kinderen 
van de basisschool de middag 
vrij 

 18 juni schoolplein opknappen 

 22 t/m 24 juni kamp groep 8 
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