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MARANGFLITS           
Juli Schooljaar 2021-2022 

Eindejaarsviering 

 

 
Schooljaar 2021-2022 loopt weer ten einde! 

We kijken terug op een mooi schooljaar, maar met elkaar kijken we ook uit naar een nieuw schooljaar! 

Na de zomer staan er weer mooie dingen gepland, maar eerst VAKANTIE!!! 

 

Leerkrachten en ouderraad hebben met elkaar weer een mooie eindejaarsviering in elkaar gezet! De groepen          
1 t/m 4 vanuit het thema “Ridders en Kastelen” in en om het schoolgebouw en de bovenbouw heeft een sportief 
programma gehad bij de voetbalvelden. 

Hieronder een impressie van de dag! 
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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... 

Oproep tot brigadieren namens de IKC raad; veiligheid voorop! 

Schooljaar 2021-2022 Juli 

 In de bijlage een flyer zit vanuit Rijnstad 

 De BSO in de vakantie een mooi vakantieaanbod heeft onder de noe-
mer: ”Tour de talen!” 

 De gemeente heeft toegezegd in de vakantie de speelplaats te           
herstellen, duimen jullie mee? 

Brigadieren nieuwe schooljaar (2022/2023) 
Na de laatste oproep voor het werven van nieuwe brigadiers zijn er geen nieu-
we aanmeldingen binnengekomen. Zoals het er nu naar uitziet zullen er vol-
gend school jaar door onvoldoende bezetting niet meer iedere dag brigadiers 
kunnen staan. Wellicht dat zelfs de brigadiers op de middagen vervallen. 
Wij, de school en het huidige brigadierteam, zouden het ontzettend jammer 
vinden dat kinderen niet met begeleiding kunnen oversteken.  
Het brigadieren is uiteraard op vrijwillige basis, in belang van het veilig over-
steken van de kinderen. 
Het brigadieren vind op dit moment iedere dag plaats bij de zebra aan de Jan 
Joostenstraat van 08.00u – 08.15u en 14.30u – 14.45u, behalve op woensdag 
van 12.15u – 12.30u. Er brigadieren per keer 1 volwassenen en 1 kind van 
groep 8. 
Indien u interesse hebt om te brigadieren, maar uw kind nog te jong is om 
alleen naar school te gaan of uit school te komen, mag uw kind ook bij u blij-
ven tijdens het brigadieren (later naar school of eerder uit school halen). Ook 
kan het kind in overleg met de leraar opgevangen worden op school. 
De brigadierouders krijgen, net als de kinderen, een korte opleiding om dit te 

mogen doen en wordt verzorgd door een opleidingsagente van de Politie-

Midden Gelderland. 

Heb je interesse om ons brigadierteam te versterken, neem graag contact op 

met Esther Molthoff (coördinator verkeersbrigadiers Marang) esthervander-

linden@hotmail.com en laat weten welke ochtend of middag U uitkomt. 

De brigadiers staan dagelijks bij het zebrapad om u en uw kinderen de veilig-
ste oversteekplaats te bieden op de drukke Jan Joostenstraat. Als u samen 
met uw kind bij het oversteken van de weg gebruik maakt van de hulp van de 
brigadiers bent u verzekerd van een veilige route en leert u uw kinderen ook 
buiten schooltijden om het zebrapad te gebruiken bij het oversteken.  

Vooruitblik 

 

Verbindend 

Betrokken 

Groeigericht 

‘Samen kansen creëren’ 

 18 juli t/m 26 augustus zomer-
vakantie! 

 Maandag 29 augustus eerste 
schooldag! 

 

Een hele fijne zomer gewenst! 
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