
Beste ouders en verzorgers,

Met de zomervakantie voor de deur is het einde van het schooljaar in zicht! Natuurlijk zijn wij druk
met de afronding van dit schooljaar en tegelijkertijd zijn we bezig met de voorbereidingen voor
volgend schooljaar. In samenspraak met de IKC raad hebben we door middel van de extra gelden
(NPO gelden) weer 8 groepen kunnen formeren, hier zijn wij uiteraard heel blij mee.

Groepsindeling
In bijlage 1 vindt u het overzicht van de groepen en de  personele bezetting.
In bijlage 2 vindt u de leerlingverdeling van groep 1-2a en 1-2b.

Doorschuifmiddag
Dit schooljaar vindt de doorschuifmiddag plaats op donderdag 30 juni. De kinderen zijn van 13.00u.
tot 14.15u in de nieuwe groep. Even alvast de spanning eraf en elkaar leren kennen. De nieuwe
leerlingen van de groepen 1-2, die in augustus en september op de basisschool starten, mogen  deze
middag ook kennis komen maken.

NPO gelden groep 2
Sinds maart tot en met de zomervakantie gaat groep 2 op de woensdagochtend extra naar school
vanuit de extra NPO gelden. Juf Rianne heeft een speciaal aanbod samengesteld zodat de kinderen
een extra aanbod krijgen als voorbereiding op groep 3. Op de woensdagochtenden wordt er heel
hard gewerkt door de kinderen maar ook veel plezier beleefd! Volgend schooljaar zijn hier geen extra
gelden meer voor.

Reken-, lees- en gedragsspecialist
Vanuit de extra NPO gelden is er ook geïnvesteerd in rekenen, lezen en gedrag. Dit heeft geleid tot
nieuwe kwaliteitskaarten rekenen en lezen waarin de extra ondersteuning beter is opgenomen en
wordt uitgevoerd. Daarnaast is het borgingsdocument van PBS bijgesteld waardoor het gedrag weer
een extra impuls heeft gehad. Komend schooljaar willen we PBS verder uitrollen binnen ons gehele
IKC.

Opvang
De opvang binnen Marang is afgelopen schooljaar gestaag doorgegroeid. Inmiddels is de 0-2 groep
vol. Door het doorschuiven van enkele peuters (2-4 jaar) naar de basisschool geeft dit nog ruimte
voor enkele dagdelen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de kinderopvang van stichting de Linge
(kinderopvang@delinge.nl) . Ook de BSO groeit door. Op maandag en donderdag wordt er al met 3
pedagogisch medewerkers gewerkt. Er zijn nog plaatsen vrij op donderdag en vrijdag.

mailto:kinderopvang@delinge.nl


Teamwetenswaardigheden

Juf Laurie
Helaas is juf Laurie volgend jaar niet meer een juf van Marang. Juf Laurie gaat een nieuwe uitdaging
aan en start na de zomervakantie op een Jenaplan basisschool in Nijmegen. Een hele mooie kans voor
Laurie maar een groot gemis voor ons. In de laatste schoolweek nemen we samen met de kinderen
afscheid van haar. Uiteraard wensen we haar veel werkplezier in Nijmegen.

Juf Sanne
Juf Sanne is al enkele weken werkzaam op het Drieluik in Huissen. Sanne heeft altijd met veel plezier
op de Marang gewerkt maar heeft ervoor gekozen om niet meer werkzaam te zijn op de school van
haar kinderen, vandaar dat zij een nieuwe uitdaging heeft gevonden op een basisschool in Elst. Ook
Sanne wensen wij veel werkplezier toe! Juf Renate heeft Sanne afgelopen jaar tijdens haar
zwangerschapsverlof vervangen. Zij blijft komend schooljaar om de taken van Sanne over te nemen.

Juf Jessica
Juf Jessica heeft afgelopen schooljaar naast 1 dag per week werken in groep 8, 2 dagen in de
invalpool gewerkt. Ze heeft hierbij veel ervaringen opgedaan! Voor komend schooljaar heeft zij
gekozen om weer helemaal op Marang te komen werken! Hier zijn wij erg blij mee!

Juf Ineke
Ineke heeft 13 jaar gewerkt als Intern Begeleider op Marang in combinatie met een andere school.
Per 1 oktober stopt Ineke met werken.
Lieke Botden, nu Intern Begeleider van de groepen 5 t/m 8 neemt haar taak over en zal Intern
Begeleider worden van de gehele school.

Vakantierooster
Zomervakantie: 18 juli t/m 26 augustus 2022
Herfstvakantie: 24 t/m 28 oktober 2022
Kerstvakantie: 26 december 2022 t/m 6 januari 2023
De kerstvakantie start op vrijdag 23 december om 12.00u.
Carnavalsvakantie: 20 februari t/m 24 februari 2023
Tweede paasdag maandag: 10 april 2023
Meivakantie (incl. koningsdag):24 april t/m 5 mei 2023
Hemelvaart: 18 & 19 mei 2023
Tweede pinksterdag: maandag 29 mei 2023
Zomervakantie: 17 juli t/m 25 augustus 2023
De zomervakantie start op vrijdag 14  juli om 12.00u.

Studiemomenten basisschool
Donderdagmiddag 22 september, kinderen vanaf 12u vrij
Dinsdagmiddag 6 december, kinderen vanaf 12u vrij
Woensdag 8 maart, kinderen gehele dag vrij
Vrijdagmiddag 7 april (goede vrijdag), kinderen vanaf 12u vrij
Maandagmiddag 12 juni, kinderen vanaf 12u vrij

Studiedag de Linge voor het gehele IKC
woensdag 23 november, kinderen gehele dag vrij en de opvang is die dag gesloten.

Met vertrouwen in een sterk team,
Marjonel de Wit



Bijlage 1: IKC Marang 2022-2023: wie werkt waar?

Opvang Marieta van Bon       Fleur Arends

Mariska Erdhuizen    Kelly Kok

Mariet Hendriks        Antoinette Stoffels

Sandra Scheerder      Jaap Thuis

Melissa Berends        Carolina Rensen

Yolanda Janssen

onderwijs

Groep 1-2a Rianne Geurds 4 dagen

Groep 1-2b Jessica van den Dam

Floor Castrop

2 dagen

2 dagen

Groep 3 Henny van der Mond

Jessica van den Dam

4 dagen

1 dag

Groep 4 Hennie Noordman

Lieke Botden

4 dagen

1 dag

Groep 5 Marlies Jansen

Elly Jansen

2 dagen

3 dagen

Groep 6 Monica Harmsen

Evie Peters

3 dagen

2 dagen

Groep 7 Thelma Evers

Ingeborg de Koning

2 dagen

3 dagen

Groep 7-8 Liz Hoogveld

Ingeborg de Koning

4 dagen

1 dag



Verder

directeur Marjonel de Wit maandag, dinsdag en donderdag

administratie Sylvia Stevens maandag en woensdag

ib’er Lieke Botden 2 dagen

onderwijsassistent (school) Renate van Gendt dinsdag en donderdag

onderwijsassistent

(arrangementen)

Marieke Callaars verschillende momenten in de week

conciërge Ference de Weijer



Bijlage 2: Leerlingverdeling

groep 1-2A groep 1-2B

1 Liene Abbink 1 Reda Ayoub

2 Finn Adelaar 2 Emma van den Beld

3 Nova Derksen 3 Suus Evers

4 Kars Faber 4 Cas van Gendt

5 Maarten Kloppenburg 5 Jelte Heijting

6 Zuzanna Kotlecka 6 Aimee Hesse

7 Jort Lamers 7 Jip van Huit

8 Shilona Lourensen 8 Max Jansen van Beek

9 Bryan Luimes 9 Liva Janssen

10 Sam Neijenhuis 10 Evy Kuster

11 Silke Neijenhuis 11 Maeve Lanters

12 Otis Soser 12 Fleur Neijenhuis

13 Esmee Steen 13 Jaiona Romano

14 Wikke van Torren 14 Devin Sambler

15 Faith Vosters 15 Ties Willemsen

16 Rosalie Zwirs

16 Elise Balduk

17 Phileine Bouwman 17 Nolan van de Broek

18 Lisa Leenders 18 Duuk Helweg

19 Maud Mathijssen 19 Bas Jansen

20 Job Peters 20 Sofie Kemperman

21 Rosa Scholten 21 Hailey van Manen

22 Mees Willemsen 22 Liz Melchels



Groepsverdeling groep 3 t/m 8

Alle groepen worden enkele groepen, dus de huidige groep 3 wordt volgend schooljaar groep 4 enz.

Groep 3

Groep 4

Groep 5

Groep 6

Groep 7

Groep 8


