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Met de herfstvakantie in het verschiet, ontvangt u de nieuwsbrief.
Zoals u kunt zien, is deze in een nieuw jasje gestoken!
We kijken terug op een mooie maand. Zo heeft het onderwijs genoten van een fantastisch schoolreisje
aan het eind van september, heeft het gehele IKC zich verdiept in leesonderwijs en was iedereen in de
ban van de ‘Masked Voorlezer’ en het voorleeskampioenschap.
Studiedag voor het team
Op 6 oktober is het gehele IKC van Marang ondergedompeld in de wereld van het lezen. Begrijpend kijken, luisteren, lezen en leesbeleving waren de inhoudelijke onderwerpen van deze dag.
Het ochtenddeel werd verzorgd door twee experts van BCO (onderwijsadvies en ondersteuning). Het middagdeel
door onze eigen leesspecialist, juf Thelma. Zij heeft een workshop ‘Praten over boeken’ verzorgd. IKC-breed zijn we
geïnspireerd door veel nieuwe kennis en ideeën waar we direct mee aan de slag konden in de groepen.

Leesbeleving enquête
Zoals u heeft kunnen lezen is juf Thelma onze leesspecialist. Naast dat zij geregeld workshops voor klassen en het
team verzorgt en leerkrachten en kinderen ondersteunt met haar kennis en inzichten, wil zij de komende tijd het
lezen en het leesplezier in kaart brengen op ons IKC. Waar staan we nu? Waar willen we naartoe en wat hebben
we nog nodig om daar te komen?
Hiervoor heeft zij een enquête gemaakt waarbij ze leerkrachten, ouders en kinderen betrekt. Zij zal u deze week
de ouderenquête sturen met een viertal vragen. Het is anoniem in te vullen en u hoeft ook niet in te loggen.
Fijn als u een bijdrage levert aan het leesonderwijs op ons IKC. We hopen natuurlijk op zoveel mogelijk respons!
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Kinderboekenweek: Worden wat je wil
De Kinderboekenweek was een groot succes! Een feestelijke opening door verklede leerkrachten, nieuwe
(voor)leesboeken voor alle klassen, boekpromoties, lekker veel lezen, een gezellige
boekenmarkt en... de ‘Masked Voorlezer’!
Dagelijks werden de kinderen voorgelezen
door vermomde leerkrachten. Zo las onder
anderen een DJ voor uit ‘De Gorgels’, een
brandweerman uit ‘Floor regelt een feestje’
en een schoonmaakster uit ‘Floddertje’. Aan
de kinderen de opdracht om te ontrafelen
welke leerkracht achter de vermomming zat.

De week van de opvoeding
De Week van de Opvoeding (4 tot 10 oktober) stond in het teken van opvoeden en ouderschap. Het opvoeden van
kinderen en jongeren is belangrijk en soms best een uitdaging. Veel voorkomende vragen zijn: Wat heeft mijn kind
nodig van mij? Hoe kan ik mijn kind het beste helpen?
Heeft u vragen of behoefte aan een luisterend oor? Dan kunt u altijd terecht bij de schoolmaatschappelijk werker
Alice Nijeboer. Telefoonnummer: 06-55192495. Mail: a.nijeboer@rijnstad.nl.
PBS
De afgelopen 9 weken is veel aandacht besteed aan de PBS-lessen
en regels binnen onze school. De regels in de klassen en het
schoolplein stonden de eerste weken vooral centraal.
In de klassen is onder andere gesproken over en geoefend met:
het aandachtsignaal, een actieve houding, elkaar uit laten praten
en de regels van het plein: houd handen en voeten bij jezelf,
stop-loop-praat en het gebruik van de materialen.
Ook is de PBS wand in de hal aangevuld met mooie klassensmileys
gemaakt door de kinderen.
Hoofdluis
Nu we weer wat dichterbij elkaar mogen komen, neemt ook het aantal hoofdluisbesmettingen weer toe. Wilt u
ons helpen en ook thuis goed en regelmatig controleren? Meer informatie vindt u op de website van het RIVM.
In de week na de herfstvakantie zullen alle kinderen weer op school gecontroleerd worden op hoofdluis.
Parro
Om u te informeren over het reilen en zeilen binnen de school, maken we gebruik van de
oudercommunicatie app PARRO. We gaan de mogelijkheden van Parro verder uitbreiden.
In de Parro omgeving gaan de privacy voorkeuren en het doorgeven van absenties
toegevoegd worden. Hoe dit precies gaat en wat er van u verwacht wordt, staat beschreven
in een brief die u vrijdag ontvangt. Na de herfstvakantie gaat er gestart worden.
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Voorleeskampioenschappen
In de groepen 3 t/m 8 zijn de afgelopen week voorleeswedstrijden
gehouden. Vajen, Pien, Sam en Jill zijn de voorleeskampioenen uit de groepen
3 t/m 6 geworden!
Op dinsdag 19 oktober was de
finale voor de voorleeskampioenen
uit groep 7 en 7/8.
Elin, Aiden, Dieuwertje en Fay-Lyn
hebben voorgelezen aan de hele
school. Uiteindelijk is Elin door de
jury gekozen tot voorleeskampioen
van IKC Marang 2021-2022. Zij zal
onze school vertegenwoordigen
tijdens de regionale
voorleeskampioenschappen.
Wij wensen haar heel veel plezier
en succes!

IKC Marang
Dagopvang
Peuteropvang
Buitenschoolseopvang
Basisschool groep 1 t/m 8

Adres:
Wilhelminastraat 2
6687 BA Angeren
026-3252725

Ouders in het IKC

E: marang@delinge.nl

Omdat de coronamaatregelingen enige tijd geleden zijn versoepeld, zijn ouders met kinderen bij de opvang, weer geregeld te vinden op ons IKC. Wij
zouden ook de ouders van het onderwijs vaker willen ontvangen. Na de vakantie bespreken wij de mogelijkheid om ook u een kijkje in de klas te geven
en ook de rust binnen het IKC te behouden. Dit alles conform de dan geldende maatregelingen.

W: www.marang.nl

Wist u dat...
Juf Elly oma is geworden van een prachtige kleindochter die luistert
naar de naam Simone?

•

De werkochtend voor de buitenruimtes helaas niet door kon gaan? We
prikken spoedig een nieuwe datum en nodigen u van harte uit om te
komen helpen.

Verbindend

•

Een vacature in de IKC-raad vacant is? U heeft hier eerder een mail over
ontvangen. Reageren kan nog tot 8 november.

Groeigericht

•

Op woensdag 13 oktober een nieuwe groep 0-4 bij de kinderopvang is
gestart?

•

Vooruitblik
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•

Donderdag 11 november:
Studiemiddag, kinderen vanaf
12u vrij.

•

Dinsdag 16 november:
Vergaderingen IKC-raad en Ouderraad.

•

24 t/m 30 november:
Ouder-Kind-Leerkracht
gesprekken
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Betrokken

‘Samen kansen creëren’

