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Overzicht activiteiten dit schooljaar:
 Schoolreisjes
 Sinterklaas
 Kerstviering
 Carnaval
 Pasen
 Sponsorloop
 avondvierdaagse Huissen
 Laatste schooldag

Schoolreisjes
Dit jaar zijn groep 1,2 en 3 gezamenlijk naar speeltuin “’de blije dries” in Wijchen
geweest. Het was een groot succes.
Groep 4, 5 en 6 zijn naar Speeltuin “de leemkuil” in Nijmegen gegaan. Waar ook alle
kinderen hebben genoten.
Groep 7 ging op schoolreisje naar “Irrland” in duitsland. Ook dit was geweldig voor
deze groep. Het vraagt wat extra aandacht ivm ID-kaarten, maar ook dit is gelukt.
Groep 8 heeft ook nu weer tijdens de doorschuifmiddag plaats gemaakt voor de
nieuwe leerlingen en gingen op fietstocht. Zij zijn dan vanaf ong. 13.00 uur weg van
school. Er is aangegeven dat er twijfel is of deze fietstocht wel zo leuk is voor de
groep. Ook was het lastig om ouders te vinden om mee te fietsen op deze
donderdag. Mogelijk zoeken we naar een alternatief.
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Sinterklaasviering
Zoals voorgaande jaren was het bezoek van Sinterklaas de climax van het verhaal
dat de kinderen in de klassen de dagen ervoor een filmpje in de klassen hadden
gezien. Vol spanning keken ze uit over hoe het af zou lopen. Maar gelukkig kwam
alles weer goed en kwam Sinterklaas in een scootmobiel het schoolplein opgereden.
Het feest kon beginnen.
Dit jaar was de viering in de Boerenhoek, dat heel goed beviel. Er was voldoende
ruimte voor de polonaise, dansjes te doen en vooral veel plezier te maken. Sint en
zijn Pieten zijn alle klassen langs geweest en hebben cadeautjes gebracht.
Vanaf groep 6 hebben ze surprises gedaan. Dat was ook dit jaar vol verrassingen.
Het was weer een zeer geslaagde dag met veel blije gezichten.
Kerstviering
Dit jaar is er onder schooltijd in homgene groepen geknutseld, deze kuntselwerkjes
werkjes werden ’s avonds verkocht, de opbrengst gaat naar de ouderen, van de dag
opvang Rijn en Waal. Zij kunnen daarvan een leuk middagje uit, denk bijvoorbeeld
koffie dirnken in een kersen boomgaard te Gendt. Voor de kerst markt hadden alle
kinderen, in hun eigen klas een kerst diner, elk kind nam tien hapjes mee. Tijdens de
kerst markt stond onze huis DJ Guus Hegeman, weer te spelen, en had André
Hermsen vrijwillig gezorgd voor extra sfeer verlichting op het schoolplein, naast onze
prikkabel. Ook dit jaar hadden we een kerstman kunnen regelen. En konden de
ouders een appelflap/ muffin kopen met een drankje. Er was warme chocolade melk ,
gluwein plus koffie en thee te koop. De opbrengst daarvan wordt gebruikt voor de
activiteiten van de kinderen op school.
Carnaval
Dinsdag 6 februari waren de kinderen van de marang al aardig in de
carnavalsstemming tijdens de gekke harendag 2018. Wat een geweldige creatieve
creaties! Net zoals andere jaren kozen groep 3 t/m 8 met hun hele klas een winnaar
per klas die de welverdiende oorkonde van meest creatieve kapsel won. Groep 1 en
2 kwamen samen met de participanten bso peuterspeelzaal en oudere opvang in de
boerehoek om daar de catwalk op te gaan en te strijden om deze zelfde titel. Het was
een gezellige boel en jong en oud deden vrolijk mee.
Vrijdag 9 februari begon net als vorig jaar al vroeg de optocht van de Marang. De
kinderen hadden weer goed hun best gedaan en de ene kar was nog mooier dan de
andere. Niet alleen de bovenbouw maar ook de onderbouw was thuis druk geweest
met het bouwen. Hierna volgde de optredens in de boerehoek. Met onze geweldige
presentator Vincent en de hulp van carnavals vereniging de apestaartjes was het
weer een zeer geslaagde dag. De komst van dweilorkest de marang/deurdweilers en
een optreden van dansgroep de little stars maakte het feest helemaal compleet.
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Paasviering
Vandaag 30 maart zijn we om half negen begonnen met een klein oponthoud tijdens
het ophalen van de kinderen in groep 1. Toen de hetrogene groepen bij elkaar waren
zijn we allen gestart waarbij spel, puzzel, dans en knutselwerken aan bod kwamen.
Er waren deze dag 11 groepen die ieder 10minuten voor de activiteit hadden. Groep
8 zorgde dat de kinderen in de groep bij elkaar bleven tijdens het wisselen en de
saamhorigheid was goed te merken. Alles in teken van pasen; paasmandje,
placemap, stoelendans, eitje pik, paasverhaal en eierrace en natuurlijk bezoek van
de paashaas uit groep 5, die de eieren had verstopt. Al met al een geslaagde dag
waar de kinderen zelfs nog chocolade eitjes, paaskoekjes, versierdekoekjes en
limonade kregen. Door een kleine uitloop van het programma gingen de kinderen
later lunchen dan gepland. Dat mocht de pret niet drukken, want na de lunch
mochten ze lekker buitenspelen.
Sponsorloop
Op 1 juni 2018 was er weer de jaarlijkse sponsorloop. De kinderen krijgen weer een
week van te voren hun sponsorloopboekje mee naar huis. Elk jaar gaat de helft van
de opbrengst van deze loop naar een doel op school en de andere helft naar een
algemeen goed doel. Er is navraag gedaan bij de leraren en leraressen en er bleken
geen grote wensen te zijn. Daarnaast bestaat `de Linge` 20 jaar en is er gekozen
voor een gezamenlijk goed doel voor alle scholen. Daarom gaat dit jaar de hele
opbrengst naar “stichting het vergeten kind.”
Er is nagevraagd bij `de Linge´ of er een presentatie gegeven zou kunnen worden
door iemand van deze organisatie, maar dit was niet georganiseerd. De leraren
hebben dit keer zelf met hulp van internet uitgelegd wat het goede doel inhoud. De
sponsorloop zelf verliep goed. De ronde die de kinderen hebben gelopen liep door de
beatrixstraat-poelsestraat-prins hendrikstraat-julianastraat. Er waren 3 kinderen van
groep 7 die (met hulp van Robbin Ceelen) de eerste keer de muziekinstallatie in
gebruik hebben genomen. Zo was er een gezellige sfeer. Helaas heeft 1 kind de arm
gebroken doordat hij viel.
Ook buurtbewoners waren vooraf middels een briefje geinformeerd over de loop en
gevraagd om de auto in een andere straat te parkeren. Dranghekken waren helaas
niet tijdig geleverd door de gemeente. Dit is opgelost door afzetlint te hangen op de
hoeken van het parcours en hier een ouder te vragen in een oranje jas bij te blijven.
Op het schoolplein was een drinkpost (met biscuitje) ingericht met 2 leden van de
OR.
Een aandachtspunt voor een volgende sponsorloop is om een EHBOpost duidelijker
in te richten op het schoolplein (niet in het halletje) en hier minimaal 2 personen bij te
zetten.
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Avondvierdaagse Huissen
De eerste week van juni 2018 was er de avondvierdaagse in Huissen. Er loopt altijd
een groot deel van de kinderen van de Marang mee met de 5 of 10 km. Ook andere
scholen moedigen hun kinderen aan met iets te drinken en wat lekkers. Alle 4 dagen
waren er 2 or-leden aanwezig langs de route met koffie/thee voor ouders en
ranja/water voor de kinderen. Daarnaast was er koek, appel, snoep en ijs op de
verschillende dagen. Dit jaar waren er minder kinderen die mee liepen. Groep 8 was
tegelijkertijd op kamp. Ook was er geen aandacht voor deze aktiviteit geweest in de
marangflits, waardoor ouders er niet op attent gemaakt waren.
Maar: De kinderen en ouders die wel meeliepen, hebben het zeer gewaardeerd dat
we er als school/or weer waren. De kinderen kijken uit naar dit samenkomen met
elkaar en met het ongelooflijk warme weer was de ranja dan ook zeer aangenaam!
Eindejaarsviering onderbouw (groep 1 t/m 5)
Op donderdag 5 juli 2018 was het programma cullinair en bestond uit 2 aparte
activiteiten:
een optreden van Jette en Marijke (Info@peertoftheater)
spelactiviteiten op het schoolplein.
Voordat we starten ging groep 1 even een verkenningsronde maken over het
schoolplein. Om 9.00 uur gingen we van start met groep 1 en 2 en 3 op het
schoolplein, daar was een gezellige chill/ leeshoek, timmeren met houtstukjes,
memory spel met groente en fruit ,voetbalspel, estafette en er was een springkussen!
Ook bij de limonadehoek hadden we
lekkere popcorn.
Er waren 15 leuke activiteiten voor de kinderen, ze mogen zelf kiezen wat ze willen
doen en kregen een kaart met alle activiteiten waar bij iedere activiteit een hulpouder
zat om de kinderen te helpen indien nodig.
Groep 3/4/5 werden vermaakt door Jette en Marijke, zij gaven een optreden van een
uur, waarbij de kinderen zelf ook mee mochten helpen een cullinaire cake te bakken.
Op 10.30 uur was de wissel en mochten de kleuters naar Jette en Marijke en groep
4/5 naar buiten.
Om 12.00 uur werd er in de klas een broodje knakworst gegeten en zo liep de
laatste schooldag ten einde. En voor het uitzwaaien van groep 8 kreeg iedereen
nog een lekker waterijsje. Het was al met al een enorm gezellige dag en alles
liep gesmeerd!!!
Laatste schooldag – bovenbouw (groep 6,7 en 8)
Op donderdag 5 juli was er de eindejaarsviering voor alle kinderen. De leerlingen van
groep 6, 7 en 8 hadden in de polder van Angeren een spellenochtend. Er leken ook
dit jaar in eerste instantie weer weinig vrijwilligers te zijn, maar uiteindelijk kwam dit
(in de laatste week) toch weer goed. Er waren ouders, maar ook oud-leerlingen die
graag kwamen helpen om bij een spel te staan of een groepje te begeleiden.
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Er waren wat meer spellen gehuurd (funslang, grote ballen, sponsbroek, etc) en
hierdoor spellen vervangen die er eerder wel waren (trefbal, lopende A’s). Spellen als
zeephelling, skippyrace, surfplankrace en het vlotvaren waren vertrouwde spellen die
ook dit jaar weer aanwezig waren. De spellen verliepen prima.
Er was een nieuw schema gemaakt om te zorgen dat alle groepjes alle spellen langs
zouden gaan en ook wisselende tegenstanders zouden hebben.
Ook was er dit jaar een aggregaat geregeld om te zorgen dat de opblaasmaterialen
ter plaatse opgeblazen konden worden en daarnaast was het ook mogelijk om
muziek aan te zetten en een microfoon te kunnen gebruiken. De muziekinstallatie
kwam via de scouting. De muziek en de mogelijkheid om een microfoon te gebruiken
was een pluspunt.
Na de spellen was er een gezamenlijk eetmoment in de polder met broodjes
hamburger of fricandel van de BBQ. Waarna de leerlingen van groep 6 en 7 terug
zijn gelopen naar school onder begeleiding. De groep 8 leerlingen maakten zich klaar
om daarna te gaan genieten van het officiele uitzwaaimoment op school, waar een
groep ouders zich voor had ingezet om hiervan een leuke happening van te maken.
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