MARANGFLITS
Februari

Schooljaar 2021-2022

De eerste periode van het nieuwe kalenderjaar zit erop!
Met als afsluiting een mooi carnavalsfeest!
Jeugdprins Daan de Ravotter en Prinses Fay-Lyn
Vanmorgen is jeugdprins Daan de Ravotter
met zijn Prinses Fay-Lyn onthult. Wij wensen
het prinsenpaar een fijne carnaval toe! Het
was vanmorgen heel bijzonder om weer
samen een viering te hebben!

De gang van zaken na de vakantie
Inmiddels is er een tijd aangebroken van versoepelingen en gaan we naar ‘het nieuwe normaal’. Voor ons als team betekent
dit kijken naar hoe het was maar vooral kijken naar wat we nu willen. De afgelopen periode heeft ons geleerd dat alle maatregelen ook een bepaalde rust heeft gebracht. Deze rust willen we graag vasthouden. Hieronder beschrijven we wat dit betekent voor de komende periode
Halen en brengen van de kinderen
Vanaf 7 maart komen de kinderen van groep 3 t/m 8 net als afgelopen periode zelf het schoolplein op. Vanaf 8.15u mogen de
kinderen naar binnen, waar de juf iedereen verwelkomd en samen met de kinderen naar binnen gaat.
De kleuters komen samen met de ouders het schoolplein op en verzamelen wederom rondom de Kuil. De leerkrachten komen
om 8.15u naar buiten en nemen de kinderen 8.20u mee naar binnen (zorg dat u op tijd bent).
Door dit zo in te zetten is er rust en overzicht in de gangen en klassen voor de kinderen en heeft de leerkracht alle aandacht
voor de kinderen bij binnenkomst.
Om 14.30u komen de kleuters met de leerkracht naar buiten waar ze naar de ouders bij de Kuil lopen. Alle overige kinderen
verlaten zelf het schoolplein.
Kijkje in de klas
Om toch samen met je kind in de school te kunnen zijn hebben wij een 3-tal momenten ingepland waar je samen met je kind
in de klas komt kijken naar werkjes of bijvoorbeeld de plaats in de klas. De kinderen komen na schooltijd eerst naar buiten en
vervolgens komt de ouder/oppas samen met het kind naar binnen om in de klas te kijken. Het kind is verantwoordelijk om de
ouder van alles te laten zien!
Wanneer:
-vrijdag 11 maart van 14.30-15.00u
-woensdag 20 april 12.15-12.45u
-maandag 27 juni 14.30-15.00u
Uiteraard blijven leerkrachten beelden uit de klas delen via Parro en mocht u een vraag hebben kunt u altijd de leerkracht een
mail sturen zodat er vervolgens een fysieke afspraak op school gemaakt kan worden.
Oudergesprekken vinden weer fysiek plaats. Mocht het onverhoopt toch beter uitkomen om online iets te organiseren dan is
dat tegenwoordig ook geen probleem meer!
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Uw kind in quarantaine
Mocht uw kind in quarantaine zitten (deze is momenteel 5 dagen) en niet ziek zijn,
dan kunt u via een mail naar de leerkracht aangeven als u behoefte heeft aan een
pakketje werk voor thuis. In principe gaan we niet meer online lesgeven. Maar bij
vragen van het kind, kan er na schooltijd altijd een online momentje worden gepland.

Carnaval

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

Adres:
Wilhelminastraat 2
6687 BA Angeren
Een impressie van een

026-3252725

gezellige dag!

E: marang@delinge.nl

W: www.marang.nl

Wist u dat...


Er in de carnavalsvakantie aan het schoolplein wordt gewerkt. Een aantal
boomvakken wordt vergroot en het straatwerk wordt hersteld.



De werkgroep voor de speelplaats vol met goede ideeën in initiatieven zit!



De kinderopvang gestaag blijft groeien!



Fannie gisteren voor het laatste op Marang was. We wensen haar veel werkplezier!

Betrokken
Groeigericht

‘Samen kansen creëren’
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28 februari vakantie



1 t/m 4 maart vakantie



16 maart studiedag onderwijs,
kinderen basisschool vrij



18 maart 14.30-15.00u kijkje in
de klas
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