
Angeren, 25 augustus 2022

Beste ouders en verzorgers van IKC Marang,

We hopen dat iedereen heeft genoten van de zomervakantie. Een zomer met heel mooi
weer, gezelligheid en ontspanning!
Tijdens de zomervakantie was onze opvang open. De kinderen hebben leuke activiteiten
gedaan om zo met elkaar een zomers gevoel te krijgen.

Na 6 weken schoolvakantie gaan maandag de schooldeuren weer open en start er een “fris”
nieuw schooljaar. Wij hebben er zin in!

Gouden Weken
Na elke vakantie doorloopt een groep bepaalde fasen in het proces van groepsvorming. De
eerste weken aan het begin van het schooljaar worden de Gouden Weken genoemd. Deze
weken zijn bij uitstek geschikt om een fundament neer te zetten voor een goede
groepsvorming en fijne sfeer. Kinderen verkennen elkaar, de leerkracht en de regels.
Concrete activiteiten die bij ons plaatsvinden in de Gouden Weken, vindt u in de bijlage.

In deze eerste nieuwsbrief ook enkele praktische zaken voor komend schooljaar:

Schooltijden
Iedere dag start de schooldag om 8.20u. Om 14.30u is de school uit.
Op woensdag zijn alle kleuters vrij en gaan de andere groepen tot 12.15u naar school.

Tassen
Alle kinderen nemen hun tas met fruit en lunch mee naar binnen en hangen deze op aan de
kapstok. Tijdens de eetmomenten wordt het eten en drinken uit de tas gehaald.

Binnenschoenen
Op Marang hebben wij veel buitenspeelruimte! En veel zand…. Dit zorgt ook voor veel zand
en modder in het gebouw. Daarom vragen wij aan alle kinderen om binnenschoenen/
slippers mee te nemen, zodat we de school binnen schoon houden en fijn in de lokalen
kunnen werken en spelen. Je mag natuurlijk ook je goede schoenen binnen aan en laarzen
voor buiten meenemen.

Etuis in groep 3 t/m 8
Zoals al eerder aangegeven liggen er voor de kinderen van groep 3 t/m 8 etuis met inhoud
klaar op school. In deze groepen nemen de kinderen dan zelf ook geen schoolspullen mee.

Gymrooster:
De groepen 3 t/m 8 gymmen 2 keer per week in de gymzaal van het Dorpshuis. Uw kind
gymt op onderstaande dagen:

Groep 3: dinsdag en vrijdag
Groep 4: maandag en vrijdag
Groep 5: dinsdag en vrijdag
Groep 6: maandag en donderdag



Groep 7: maandag en donderdag
Groep 8: dinsdag en donderdag

Halen en brengen van de kinderen
Voordat de kinderen naar school komen, gaan we er vanuit dat alle kinderen thuis naar het
toilet zijn geweest. Alle kinderen van groep 3 t/m groep 8 worden buiten de poort afgezet en
lopen zelf het schoolplein op en gaan vanaf 8.15u rustig via de gebruikelijke ingang naar
binnen (eerder dan 8.15u mogen er geen kinderen op het schoolplein komen). Kinderen van
groep 1-2 mogen met een ouder of verzorger naar de kuil lopen waar de leerkracht op hen
wacht. Van daaruit neemt de leerkracht de kinderen mee naar binnen.
De ingang aan de zijde van de Wilhelminastraat wordt niet gebruikt door ouders en kinderen.
De schooldag eindigt om 14.30u. De ouders van groep 1-2 mogen de kinderen weer bij de
kuil ophalen.

Ouders in de school
Tijdens de 1e schoolweek zijn ouders/ verzorgers van harte welkom om tussen 8.15u en
8.30u hun kind naar binnen te brengen.
Daarnaast bieden wij u de mogelijkheid om de laatste week voor iedere vakantie een kijkje te
nemen in de klas. Deze inloopmomenten vinden van maandag t/m vrijdag plaats tussen
8.15u en 8.30u. Het is niet de bedoeling om dan een inhoudelijk gesprek over bijvoorbeeld
de ontwikkeling van uw kind te voeren, hiervoor kunt een op een ander moment een afspraak
maken met de leerkracht. We vragen u vriendelijk om op tijd afscheid te nemen van uw kind
zodat de lessen om 8.30u kunnen starten.

Verjaardagen
De verjaardagen van de kinderen mogen op school worden gevierd. Als ouder mag u
meelopen om de traktatie naar de klas te brengen. We geven de voorkeur aan één kleine
(liefst gezonde) traktatie. Voor de leerkrachten is geen aparte traktatie nodig. Die dag vieren
we de verjaardag met de kinderen in de klas zonder ouder(s).  Een impressie van de
verjaardag ziet u op Parro.

10-uurtje
Op IKC Marang vinden we het belangrijk dat alle kinderen gezond eten en drinken. Kinderen
die gezond eten en drinken kunnen zich beter concentreren en beter leren op school.
In samenspraak met de IKC-raad willen we ons richten op een gezond 10-uurtje. Daarom
vragen wij u om uw kind voor het eetmoment van 10 uur alleen een stuk vers fruit en/ of
groente met iets te drinken mee te geven.

Informatieavond
De informatieavond zal dit schooljaar op donderdag 8 september plaatsvinden, verdere
informatie hierover volgt volgende week.Daarnaast volgen in de week van 12 september de
kennismakingsgesprekken tussen leerkracht, ouders en kind. Hierover ontvangt u later een
brief.

In de bijlage een extra brief over de Gouden Weken van het schooljaar.

Wij wensen iedereen een heel goed schooljaar en zien jullie graag maandagochtend.
In verband met een ludieke opening van het schooljaar willen wij u vragen om maandag tot
8.15u buiten het schoolplein te wachten.

Hartelijke groet,
Team Marang


