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Schoolreisje Toverland
Datum: Dinsdag 14 mei 2019
Op dinsdag 14 mei vertrokken we met 3 bussen richting Toverland. We
vertrokken redelijk op tijd. We hadden genoeg hulpouders. De busreis verliep
voorspoedig op de heenreis. Daar aangekomen bleek het park behoorlijk te zijn
uitgebreid. De ingang voor groepen zat nu aan de andere kant. In het park
gingen we naar een verzamelplek om de tassen neer te leggen. Daar stond ook
de centrale kraam voor limonade voor de kinderen en koffie voor de hulpouders.
De kinderen van groep 1 t/m 3 gingen in groepjes van circa 7 leerlingen het park
in met 2 hulpouders. De kinderen van groep 4 t/m 8 mochten vrij het park in. De
juffen liepen rond voor eventuele vragen/probleempjes.
De dag verliep goed. Halverwege was er een gezamenlijk samenzijn om brood
te eten. Er waren weinig incidenten, af en toe een kleine blessure. De kinderen
hebben genoten. Het weer was goed. Uiteindelijk vertrokken we wel iets later
dan gepland omdat er 1 leerling ontbrak. Marjonel heeft via parnassys (de mail)
aan alle ouders laten weten hoe laat ze ons konden verwachten. Enkele
ouderraadleden bleven achter zodat de bussen konden vertrekken. De leerling
was snel terecht en kon uiteindelijk ook met de laatste auto naar Angeren.
Sinterklaasviering
Dinsdag 4 december 2018
Op dinsdag 4 december brachten Sint en zijn hulpjes een bezoekje aan de
Marang. Het plein was versierd, de rode loper lag uit. Er is altijd wel wat, de
kinderen hadden die week ervoor filmpjes gekeken in de klas en er was wat
onrust omdat de instrumenten gekrompen waren, de instrumenten waren zo
klein als speelgoed en er kwam geen geluid uit. De pieten konden geen muziek
maken. Gelukkig vond 1 van de pieten net op tijd de goede instrumenten in een
schuur bij een familie in Angeren. Pietje kwam met een quad en een aanhanger
de instrumenten brengen. En toen kon het feest losbarsten met een polonaise op
het schoolplein. Het geluid was goed en de stemming zat er gelijk in.
Binnen bracht de Sint en zijn pieten eerst een bezoek aan de kleine groepen,
waarbij de kinderen allemaal een cadeautje kregen. Groep 6 t/m 8 hadden
surprises gemaakt, die hadden hun eigen programma. Rond 11 uur was er een
viering voor de helft van school waarbij ook de ouderen bezoekers van
Betuweland mochten aanschuiven. De kinderen deden voordrachten.
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Na de middag was er nog een viering waar veelal de bovenbouw bij aanwezig
was en daarbij werden de voordrachten ook wat stoerder.
Tijdens beide vieringen werd er regelmatig gedanst, gehost en de pieten haalde
leuke geintjes uit. Helaas kwam er aan alle leuke dingen een eind. Rond 14.15
uur zijn de Sint en alle pieten door de hele school en alle docenten uitgezwaaid.
We konden terugkijken op een geslaagde dag.
Kerstviering
20 december 2018
Dit jaar was de kerstverlichting enkele dagen na sinterklaas opgehangen op het
schoolplein. Wat bijna 2 weken zorgde voor een fijne sfeer op het schoolplein in
de donkere dagen. Het schoolplein was met verlichting en enkele kerstbomen
van tuincentrum Hofs “aangekleed”.
Ook de school was binnen versierd. De versiering op de ramen van de school
had ook aandacht van de leerkrachten (op alle ramen eenzelfde versiering).
Dit jaar hebben alle groepen in de Hal geluisterd naar het kerstverhaal, dat
verteld werd door Annemarie Buurman. De verhalen waren aangepast of
uitgezocht per leeftijdsgroep. Na of voor het verhaal kregen de kinderen wat te
drinken en een beschuitje met blauwe muisjes. Ook de peuters en baby’s van de
IKC opvang hebben meegeluisterd naar het verhaal. En om niet te vergeten
sloten de ouderen van de dagopvang RIJN Waal ook aan. Het was een erg
gezellig gebeuren en de kinderen waren erg geboeid. Tijdens het verhaal werden
ook de illustraties uit het boek getoond. Groep 6 had zelf nog bloemstukje
maken georganiseerd. ’s Avonds om 17:00 waren alle kinderen weer welkom op
school voor het traditionele kerstdiner. Wat we dit jaar voor het eerst hebben
gedaan is dat de ouders op het schoolplein konden blijven. Hier werd drank,
chocomel, glühwein (zonder alcohol) en soep aangeboden tegen een kleine
vergoeding.
Vanaf 18 uur werden de jongsten in de klas opgehaald en kwam iedereen naar
het schoolplein. Elke groep had een lied of optreden voorbereid die op een
geplaatst podium in willekeurige volgorde gepresenteerd werden.
Een paar groep 7 en 8 leerlingen verzorgden de muziek. De afsluiting van de
avond was om 19 uur met een spetterend lied van alle leerkrachten. Een zeer
geslaagde kerstviering!

3

SCHOOLJAAR 2018-2019
Carnaval
vrijdag 1 maart 2019
Op vrijdag 1 maart 2019 was het weer tijd voor de carnavalsviering van
IKC Marang!
Dinsdag 26 maart werd de aftrap gegeven met “gekke hoedjes” dag. Dit jaar
nieuw i.p.v. gekke haren dag. Bijzonder dit jaar was dat de krant kwam om
foto’s te maken van het spektakel. Iedereen zag er lekker maf uit en ook de
ouderen van de dagopvang deden mee!!
Vrijdag 1 maart werd de carnaval ingeluid met de optocht. Het was een gezellige
drukte op het schoolplein ’s ochtends vroeg met veel ouders die gezellig samen
koffie dronken terwijl ze aan het wachten waren tot de optocht zou starten. Ook
TV Gelderland was van de partij om opnames van de optocht te maken.
Kinderen hadden veel werk gemaakt hun outfits en van de karren, het lijken er
ieder jaar meer te worden.
Na een mooie en droge optocht ging het feest in de school verder met optreden
en prijsuitreiking van de optocht. De hele dag waren de prins, hofdame,
jeugdprins en jeugdprinses en raad van elf aanwezig. Ook de apenstaartjes
waren van de partij. Rond het middaguur konden de mensen ook thuis
meegenieten want er waren er zowel op Omroep Gelderland als de NOS
beelden van onze optocht te zien!!! Al met al een leuke en geslaagde dag!
Paasviering
19 April 2019
Het was een relaxte fijne dag voor zowel leerkrachten als kinderen. In het begin
van de ochtend zorgde de leerlingen van groep 7 voor een “bezinning” op het
Paasfeest. Deze leerlingen gingen in de andere groepen en bij de ouderen een
kort verhaal vertellen. Enkele groep 7 kinderen hadden hierin geen rol, deze
kinderen van groep 7 gingen de paashaas helpen om Paaseieren te verstoppen
voor de groepen 1 t/m 4.
Het programma van het eieren lopen verliep prima. Bij navraag bleek ook
Pinkeltje zeer tevreden te zijn. De Paashaas zag er super mooi geschminkt uit.
Goed idee om het zakje paaseitjes te vervangen voor een grappig chocolade
poppetje. Scheelde ook superveel onnodig werk want het hoefde niet ingepakt te
worden.
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De kannen met limonade werden vooraf in de groepen neergezet zodat iedereen
zelf kon bepalen hoeveel drinken ze nodig hadden.
Ons eerste plan om groep overstijgend te gaan knutselen, hebben we later
omgezet in het gezamenlijk Lunchen. Hierdoor hadden we geen hulpouders
nodig. De week daarvoor hebben veel ouders geholpen tijdens de
Koningsspelen. Organisatorisch gaf dit minder problemen. Dank aan de OR die
deze verandering soepel en begripsvol tot zich nam.
Er is niets blijven liggen of blijven staan, dus de ouderen hebben goed gezorgd
voor de kleuters.
Voor dit jaar was deze Paasviering een prima formule afgezet tegen de enorme
drukke dagen die we gehad hebben en nog voor de boeg hebben. (Toverland, 20
jarig bestaan van de LINGE, studiedag)
Sponsorloop
Vanaf 9 uur haalde ik in de verschillende groepen het geld op. Eerder is door
Greet/ Sanne gevraagd om dit al in de klas te verzamelen. Dit verliep goed. Het
geld is in de Patch-kamer, achter slot, bewaard tijdens de sponsorloop.
Klaarzetten van de tafels en het vullen van de kannen ranja e.d. om 10 uur.
Controleren van de dranghekken of deze juist staan. Om 10:30 de start met een
korte toespraak van Greet waarvoor we lopen. Gelukkig geen grote valpartijen.
Enkele pleister geplakt. Drinken verloopt goed. Koekjes zijn snel op en het weer
is prima, droog en niet te warm.
Laatste schooldag onderbouw (groep 1 t/m 4)
Donderdag 4 juli 2019
Het thema is Circus en daar beginnen alle kinderen van groep 1 t/m 4 met een
theater voorstelling in de grote Gymzaal. Terug in de klas nog even een
fruithapje en daarna gaan de kinderen zelf met een spellen-strippenkaart spelen
op het plein. De spellen worden bemand door hulp ouders. De voorbereiding van
16 spellen, timmeren, ranja, bellenblazen, voorleeshoek etc. worden per OR lid
van de onderbouw verdeeld. Deze maken per spelonderdeel korte uitleg op A4
en worden achter de spelnummers geplakt, zodat de hulp ouders de spelregels
weten.
Aan het einde van de ochtend wordt groep 8 uitgezwaaid en heeft iedereen een
lekker ijsje gekregen.
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Laatste schooldag bovenbouw (gr. 5-6-7-8)
Donderdag 4 juli 2019
Zoals elk jaar gaan de kinderen van de bovenbouw tijdens de laatste schooldag
de polder in om daar allerlei activiteiten te doen. Van een zeephelling tot een
surfplanken race. Het was een prachtige dag en de kinderen hebben volop
genoten.
Er was een schema gemaakt om te zorgen dat alle groepjes alle spellen langs
zouden gaan en ook wisselende tegenstanders zouden hebben.
Na de spellen was er een gezamenlijk eetmoment in de polder met broodjes
hamburger of frikandel 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
officiële uitzwaai moment op school, waar een groep ouders zich voor had
ingezet om hiervan een leuke happening van te maken.
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