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November Schooljaar 2022-2023 

Bezoek berging Focke Wulf 

Sinterklaas 

 
 

November en december, 2 fantastische maanden! 

2 Maanden vol gezelligheid, feest en saamhorigheid! 

Hopelijk kunnen we er weer als van ouds een feest van maken! 

Op 2 december zal de Sint onze school bezoeken.  

We hebben gehoord dat de Sint er rond 8.30 uur zal zijn.                                                                                                  

Blijft u ook gezellig buiten om hem samen te verwelkomen?                                                                                                                                                                                                

De rest van de dag zal gevuld worden met een gezamenlijke viering,                                                                                

het zingen van liedjes, het uitpakken van cadeautjes en surprises                                                                                        

en het maken van veel plezier!                                                                                                                                                                    

Vandaag was eindelijk de dag voor groep 7 en 8 van ons IKC. Op bezoek bij de berging van de Focke Wulf.  

We werden eerst welkom geheten in het Dorpshuis. Daar waren veel andere genodigden aanwezig, o.a. de Duitse 

Werner Bauer, het petekind van de piloot van het vliegtuig. 

Vanaf het Dorpshuis gingen we met busjes naar de bergingsplaats en naar de plaats waar alles gezeefd wordt.     

Ondanks de regen en de modder was het een interessante excursie en bijzonder om hierbij aanwezig te zijn. 
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Ontruiming op Marang 

 

 

Donderdag 10 november heeft Marang een gezamenlijke, geplande,  ontrui-
ming gehad. Elk schooljaar zijn wij verplicht om twee ontruimingsoefeningen 
te houden. 

Om 9.30 uur ging het alarm af en binnen 3 minuten stond de complete school, 
inclusief de Kinderdagopvang, buiten. 

Alle teamleden hebben achteraf een evaluatieformulier ingeleverd. Met alle 
op- en aanmerkingen gaan de BHV’ers aan de slag. Vanuit de ontruimingen 
komen er werkpunten naar voren en dat is prima! 

De slotconclusie van iedereen is dat het een goede ontruiming is geweest. 
Complimenten aan alle kinderen, die prima meegewerkt hebben! 

Geldzorgen zijn een van de grootste stressfactoren in het leven. Iedereen heeft er wel eens mee te maken. De prij-

zen van boodschappen en energielasten stijgen, je inkomenssituatie verandert en zo zijn er meer redenen waar-

door er zorgen ontstaan. 

De mensen van Stichting Rijnstad kunnen advies en tips geven. Zij kunnen een budgetcheck doen om samen met je 

te bekijken of je in aanmerking kunt komen voor bijvoorbeeld een tegemoetkoming, zij weten op welke toeslag je 

kunt rekenen. Of zij kunnen helpen een goed overzicht te krijgen van je inkomsten en uitgaven. Beter op tijd weten 

hoe je ervoor staat dan wachten tot het uit de hand loopt. 

Wil je graag advies hebben neem dan even contact op met de gezinscoach van het IKC. Hande Adiyaman is iedere 

donderdag van 11:15 – 15:15 aanwezig op IKC Marang. Loop gerust binnen. Zij is ook telefonisch bereikbaar op 

06 11 86 53 28 of via de mail h.adiyaman@rijnstad.nl 

Geldzorgen 

IKC-raad 

De school is alweer een aantal weken begonnen en ook de IKC-raad is weer gestart met de eerste twee bijeenkom-

sten. We gaan dit jaar de jaarlijkse onderwerpen behandelen zoals de begroting, de IKC-gids, het jaarplan en de 

inzet van het personeel. Maar ook onderwerpen als communicatie, PBS en gezonde voeding komen tijdens onze 

bijeenkomsten voorbij. 

Aan het einde van het afgelopen schooljaar hebben we afscheid genomen van Laurie Peters (personeelsgeleding 

vanuit school) en Leonie van der Kamp (oudergeleding van de opvang). We zijn dit schooljaar gestart met 2 nieuwe 

frisse leden: Jessica van den Dam (personeelsgeleding vanuit school) en Bas Kemperman (oudergeleding van de 

opvang).  

Spreek ons gerust aan als u vragen, opmerkingen of suggesties heeft. Via de mail kan uiteraard ook, dan kunt u 

contact opnemen met de IKC-raad via ons mailadres: ikcraadmarang@delinge.nl  

mailto:h.adiyaman@rijnstad.nl
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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... 

Kerst 

Schooljaar 2022-2023 November 

 Kelly, pedagogisch medewerker van Klein Duimpje ons per half decem-
ber gaat verlaten? Kelly heeft een nieuwe baan in het Radboud zieken-
huis. Voor Kelly een supermooie nieuwe uitdaging, voor ons een groot 
gemis. Kelly, veel succes gewenst! 

 Woensdag 23 november het gehele IKC dicht is omdat wij samen een 
Linge studiedag hebben! 

Spelen op het schoolplein 

Uiteraard zijn we nu volop bezig met de uitwerking van het Sinterklaasproject. 

Maar na Sinterklaas volgt er al snel kerst. De voorbereiding voor het kerstfeest 

zijn in volle gang en het belooft een mooie kerst te worden! 

De precieze uitwerking volgt binnenkort maar hierbij alvast wat informatie 

vooraf voor in de agenda. 

Dit jaar hebben we een Cultuurdag met Kerst! Donderdag 22 december staat 

in het teken van dans, muziek beeldende vorming en theater! Na een dag vol 

workshops vanuit Clink (voorheen Open Academie) gaan de kinderen om 

14.30u naar huis om zich voor te bereiden op de kerstviering van die avond. 

De kinderen van de basisschool gaan donderdagavond 22 december van 17.00

-19.00u naar school en ook voor jullie als ouders is er een mooie invulling! 

Verdere informatie volgt nog. 

Vrijdag 23 december gaan de kinderen van 8.20-12.00u naar school. 

De kinderopvang heeft gedurende deze week voor kerst een eigen program-

ma, maar zal de 22e ook meekijken met de basisschool. Binnenkort volgt meer 

informatie! 

De afgelopen weken hebben we  op school extra aandacht besteed aan fijn 

buitenspelen. Met elkaar hebben we gewerkt aan de gedragsverwachtingen 

op het schoolplein. We zien dat het spelen steeds fijner wordt! Echter wordt 

er na schooltijd ook op het plein gespeeld. Vaak gaat dit goed maar we mer-

ken ook dat er geregeld ruzie ontstaat met fysiek contact en schreeuwen 

naar elkaar. Willen jullie thuis nogmaals bespreken hoe we na schooltijd op 

het plein spelen? Dank je wel! 

Vooruitblik 

 

Verbindend 

Betrokken 

Groeigericht 

‘Samen kansen creëren’ 

 23 nov., studiedag de Linge 

 2 december, Sinterklaasviering 

 6 december studiemiddag,         
kinderen vanaf 12u vrij 

 22 december kerstviering van 
17.00-19.00u 

 23 december kinderen vanaf 
12u vakantie! 

 

december 2022 

ma di wo do vr za zo 
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