MARANGFLITS
December

Schooljaar 2021-2022

Hierbij de nieuwsbrief van december.
Wat een bijzondere periode is het geweest. Van veel gezelligheid met Sint en Piet naar een vervroegde kerstviering en kerstvakantie. Gelukkig hebben alle feestelijkheden, met enige aanpassingen, toch door kunnen gaan.
Vervroegde kerstvakantie
Wel of toch niet...?
Het bleef lange tijd onduidelijk welke beslissing genomen zou worden door het kabinet over de vervroegde kerstvakantie. Op 14 december werd aangekondigd dat de vervroegde kerstvakantie een feit was.
De afgelopen week is het onderwijs en de BSO enkel open geweest voor de noodopvang.
De kinderopvang van 0-4 mocht wel open blijven.
Onze leerkrachten hebben zich deze afgelopen dagen voorbereid op de lessen, de administratie weer bijgewerkt, zaken met elkaar afgestemd en uitgewerkt. Daarnaast hebben alle leerkrachten en assistenten
de noodopvang gedraaid.
De BSO is tot en met 9 januari gesloten. Wel blijft er noodopvang mogelijk voor kinderen van ouders uit
cruciale beroepsgroepen en voor kwetsbare kinderen.
Op 3 januari volgt een nieuwe persconferentie. We zullen dan te horen krijgen of en hoe het onderwijs
na de kerstvakantie open zal gaan. Wij zullen u hierover tijdig informeren.

Schoolplein
Onze pleinen gaan er steeds mooier uitzien!
Niet al te lang geleden is er een pannaveld gerealiseerd
waar de kinderen maar wat graag spelen!
Ook is aan dezelfde kant van het plein een laurierhaag
aangeplant.
Wij danken Platform
Angeren voor het mogelijk
maken van deze
sportieve en groene
verfraaiingen van het plein!
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Kerstviering
Wat was het fijn om dit jaar gezamenlijk af te kunnen sluiten met
een week vol gezellige activiteiten. De gekke kersttruiendag, een
feestelijk kerstontbijt en een spectaculair kerstcircus...
Alles kon gelukkig op een eerder moment georganiseerd
worden!
Deze week zijn de kerstkaarten, die door alle groepen getekend en geknutseld zijn, bezorgd door leerlingen van ons
IKC.

IKC Marang
Dagopvang
Peuteropvang
Buitenschoolseopvang

Basisschool groep 1 t/m 8

Adres:
Wilhelminastraat 2
6687 BA Angeren
026-3252725
E: marang@delinge.nl

Kerstwens

W: www.marang.nl

Team Marang wenst u geweldig fijne feestdagen
en een mooi nieuw jaar!
Wij hopen u en de kinderen snel weer te zien!
Wist u dat...
•

Wij een nieuw Instagramaccount hebben onder de naam:
IKCMarangAngeren? We plaatsen hier met enige regelmaat foto’s
en filmpjes, zodat ook mensen die geen Parroaccount hebben,
een mooie impressie van ons IKC kunnen krijgen.

•

Juf Ans op 23 december afscheid heeft genomen van ons IKC?

•

Het verlof van Juf Sanne er na de kerstvakantie op zit en zij weer
gaat starten?

•

Wij juf Renate erg dankbaar zijn voor de goede vervanging van juf
Sanne gedurende haar afwezigheid?
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•

25 januari studiemiddag. Alle
kinderen van groep 1 t/m 8
om 12.00u vrij

•

31 januari start van de
adviesgesprekken groep 8.

31
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Verbindend
Betrokken
Groeigericht

‘Samen kansen creëren’

