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MARANGFLITS           
Januari Schooljaar 2022-2023 

Rapporten en gesprekken 

Muziek op IKC Marang 

 
Inmiddels zit de eerste weken van het nieuwe kalenderjaar er alweer op! 

Een periode waar de zilveren weken centraal stonden en de lessen rondom respect. 

Ook krijgen de kinderen eind van de week het vernieuwde rapport mee. 

In de maanden december, januari en februari vindt er een 
mooie muzikale samenwerking plaats. Harmonie Angeren, 
drumfanfare Sint-Bavo, Clink en IKC Marang gaan muzikaal 
aan de slag. De groepen 6 en 7 krijgen vanuit de 2 muziekver-
enigingen muziekles en een instrument mee naar huis om 
thuis te oefenen. De groepen 4 en 5 krijgen ook muzieklessen 
van de verenigingen. De overige groepen krijgen muziekles 
van een muziekdocent van Clink! Dit alles komt samen in een 
Valentijnsconcert op 14 februari.  

Verdere informatie hierover volgt binnenkort in een speciale 
brief.              

Het rapport is in een nieuw jasje gestoken!                                                                                                                             
We hebben met het team zorgvuldig gewerkt om een zo helder en duidelijk mogelijk rapport voor uw kind samen 
te stellen. Vrijdag krijgen de kinderen die minimaal 3 maanden op school zijn een rapport mee naar huis. Voorin 
het rapport zit een nieuwe toelichting. 

Adviesgesprekken                                                                                                                                                                               
Deze week vinden de adviesgesprekken plaats voor de kinderen van groep 8. Tijdens deze gesprekken geeft de juf 
het advies op basis van de gegevens van afgelopen jaren. Altijd weer spannend voor kinderen, ouders en juf! 

Rapportgesprekken                                                                                                                                                                         
In de week van 13 februari vinden de gesprekken voor groep 1 t/m 7 plaats. Vanaf groep 6 mogen de kinderen aan-
sluiten bij het gesprek en vanaf groep 7 zitten de kinderen bij het gesprek. Vanaf maandag 6 februari  om 8 uur 
kunnen ouders zich inschrijven via Parro. De kleuters die nog geen 3 maanden op school zijn, worden door de    
leerkracht op een ander moment uitgenodigd voor een gesprek.   

BSO op woensdag? 

Momenteel onderzoeken wij of er behoefte is voor BSO op de woensdag. Heb je behoefte voor BSO-opvang op 

woensdag of heb je hier vragen over, mail dan naar marang@delinge.nl .  Volgende maand bekijken we of er vol-

doende vraag is om de groep te openen. 

mailto:marang@delinge.nl
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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 

Carnaval 

Schooljaar 2022-2023 Januari 

 Het extra hekwerk en de picknicktafels binnenkort geplaatst worden 

 Meester Ference vorige week op de koffie is geweest! 

 Juf Thelma, Ingeborg en Liz vanaf volgende week op andere dagen wer-
ken en vrij zijn. Hierover ontvangen de groepen nog een berichtje 

Kinderfeestkaartjes 

Carnaval IKC Marang 2023!!!                                        

Het is weer bijna carnaval en dat vieren we natuur-
lijk net als andere jaren ook op ons  IKC. Na twee 
jaar corona nu met een mooie optocht. Het pro-
gramma voor dit jaar is als volgt: 
 
Donderdag 9 februari 2023:   “Gekke-Brillen-dag” 

Dit jaar is het “gekke-brillen-dag”. Op deze dag komen we allemaal met 
“gekke brillen” naar school en de opvang. Er zal in iedere groep een verkiezing 
gehouden worden van de gekste/ origineelste bril! 

Vrijdag 17 februari 2023:   “Carnaval IKC Marang” 

Voor deze dag volgt er nog een specifieke brief voor het onderwijs.                
Alle kinderen mogen vandaag verkleed komen. De schooldag start op de ge-
bruikelijke tijd. Ouders mogen op het schoolplein wachten tot de optocht be-
gint. Er wordt gezorgd voor gezellige carnavalsmuziek op het plein! 

Start optocht 09:00 uur!!  

Alle kinderen  van school doen mee aan de optocht. Vanuit de opvang wordt 
gekeken wie er mee kan lopen. We lopen een ronde, waar we aan ouders en 
toeschouwers vragen om verdeeld op de route te gaan staan. We starten van-
af het schoolplein linksaf via de Julianastraat naar de Pr. Bernhardstraat. 
Van de Pr. Bernhardstraat  gaan we naar de Wilhelminastraat en de Emma-
straat. Van de Emmastraat naar de Poelsestraat en daarna naar de Beatrix-
straat  voor ons tweede rondje.  Na deze 2 rondjes volgt er een leuk program-

Wij verzoeken jullie om kinderfeestkaartjes bij de kinderen thuis in de brie-

venbus te doen en niet op school uit te delen. Zo voorkomen we teleur-        

stellingen bij kinderen zonder kaartje. Dank alvast. 

Vooruitblik 

 

Verbindend 

Betrokken 

Groeigericht 

‘Samen kansen creëren’ 

 9 februari gekken brillen-dag 

 14 februari Valentijnsconcert 

 17 februari Carnaval op IKC   
Marang 

 20 t/m 24 februari vakantie voor 
de schoolkinderen 

 Woensdag 8 maart studiedag, 
kinderen van de basisschool vrij 
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