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Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van de maand november. Een maand waarin het coronavirus ons
bezig houdt, maar vooral ook de maand waarin de voorbereidingen zijn getroffen voor de
feestelijkheden in de decembermaand.
Corona
Het kabinet heeft aangegeven dat er aanvullende maatregelingen nodig zijn om de scholen verantwoord en veilig
open te houden. Deze maatregelingen hebben wij op 27 november met u gecommuniceerd. Wij realiseren ons dat
dit impact op u en de kinderen heeft. Toch willen wij u vragen om de maatregelingen na te leven, zodat wij ons IKC
open kunnen houden en ons onderwijs fysiek kunnen blijven geven.
Afgelopen week moest groep 6 in quarantaine. De GGD besluit in overleg met de school, op welk moment een
groep in quarantaine moet. Inmiddels is dat vaak als er 3 kinderen in dezelfde groep in dezelfde periode positief
zijn getest.
Als kinderen in quarantaine moeten, verzorgen we thuisonderwijs. Dat kan zijn omdat de hele groep in quarantaine
moet, maar bijvoorbeeld ook door een besmetting van ouders of broertjes/zusjes. De leerkracht neemt dan contact
met u op om het thuisonderwijs met u af te stemmen. Als kinderen thuis zijn wegens ziekte/klachten, maar er is
nog geen sprake van quarantaine/positieve test, dan verzorgen we geen thuisonderwijs.
Sinterklaas
We hebben wederom een mooie manier gevonden om het Sinterklaasfeest op een ‘corona-proof’ wijze plaats te
laten vinden. Met dank aan de inzet van de ouderraad!
Een aantal belangrijke zaken op een rij:
- Op vrijdag 13 november hebben de groepen 6 t/m 8 lootjes getrokken. De kinderen maken een mooie surprise
voor een kind uit de klas die op 3 december overhandigd gaat worden.
- Op vrijdagmiddag 19 november is er een ‘Sintknutselmiddag’ geweest. De school ziet er heel gezellig uit!
- Op vrijdag 26 november is de rommelpiet geweest. U heeft de foto’s op Parro vast voorbij zien
komen...
- Op vrijdag 3 december bezoekt Sinterklaas ons IKC. We kunnen de Sint en zijn pieten
helaas niet op het plein met ouders ontvangen. Alle groepen zullen de Sint bezoeken in de
Boerenhoek en zij zorgen voor een mooi optreden voor Sinterklaas. Kinderen die niet aanwezig
kunnen zijn doordat zij in quarantaine zitten, worden natuurlijk niet vergeten door de Sint!
5-Gelijke dagen model
Binnenkort wordt u middels een presentatie geïnformeerd over het 5-gelijke dagen model. Dit is een andere vorm
van een continurooster, waarbij alle kinderen van de groepen 1 t/m 8 op alle lesdagen eenzelfde aantal lesuren
maken.
Wij willen graag met u onderzoeken of dit model passend en wenselijk is voor onze basisschool.
Na deze presentatie zullen de ouders van de kinderopvang tot en met groep 7 een enquête ontvangen van de IKCraad. Middels deze enquête inventariseren zij of er draagvlak is voor het 5-gelijke dagen model.
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Parro Absenties
Wij ervaren dat het steeds meer ouders lukt om hun kind(eren) via Parro ziek
te melden. Heel fijn dat het ook voor u lijkt te werken.
Het beter melden van de kinderen wordt nog wel eens vergeten. Wilt u hier
de komende tijd extra alert op zijn? Dank u!
Verwijsindex
IKC Marang maakt gebruik van de Verwijsindex van MULTIsignaal. De Verwijsindex is een landelijk digitaal systeem waarin professionals hun betrokkenheid
bij jeugdigen tot 23 jaar kunnen aangeven. Met toestemming van u als ouders/verzorgers kunnen zij vervolgens met elkaar afstemmen hoe zij gezamenlijk de beste ondersteuning kunnen bieden aan uw kind en/of uw gezin.
Via deze link vindt u de ouderfilm over de verwijsindex.

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

Adres:
Wilhelminastraat 2

PBS
De eerste school beloning was een groot succes.
Iedere groep mocht een half uur lang in de gymzaal met nieuw gymmateriaal spelen. Deze materialen hebben we aan kunnen schaffen van de
gespaarde doekoe-munten.
Tijdens de studiedag hebben we als team gesproken over gedragsverwachtingen op het plein
en klein en groot ongewenst gedrag.
De aankomende periode bespreken we
welke consequenties hieraan verbonden zijn.

6687 BA Angeren
026-3252725
E: marang@delinge.nl

W: www.marang.nl

Wist u dat...
•

We het heel erg zouden waarderen als u af en toe een oogje in het zeil
houdt op het plein? Er vinden geregeld vernielingen plaats op het plein na
schooltijd. Het heeft onze aandacht. Fijn als we er samen zorg voor kunnen dragen.

• De kerstviering dit jaar op vrijdagochtend 24 december plaatsvindt? Meer

Betrokken

informatie komt spoedig uw kant op.
• Juf Ans van de kinderopvang bijna met pensioen gaat?
• Lingewaard Natuurlijk versterking zoekt voor de veldlessen voor groep 1

en 2? Interesse? Neem contact op met coördinator Rietje van Dalen:
educatie@lingewaardnatuurlijk.nl
Vooruitblik
December 2021
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Verbindend

•

Vrijdag 3 december Sinterklaasviering op IKC Marang

•

Vrijdagochtend 24 december
Kerstviering

•

Vrijdag 24 december 12.00u
start kerstvakantie voor groep 1
t/m 8.
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Groeigericht

‘Samen kansen creëren’

