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Hierbij de eerste nieuwsbrief van het voorjaar!
Deze week laat het voorjaar zich al zien met veel zonnestralen en aangename temperaturen.
Webinar Swipe, stap, sprong

Webinar Swipe, stap, sprong
“ Worstel jij wel eens met het vinden van een goede balans als het gaat om de schermtijd van je kind? Je bent niet
de enige! Van 25 maart t/m 1 april 2022 zijn het weer de Media Ukkie Dagen!
Tijdens deze week wordt aandacht gevraagd voor mediaopvoeding van kinderen van 0 tot 6 jaar. Voor ouders en
verzorgers van jonge kinderen organiseert de bibliotheek een Webinar over media-aanbod voor de allerjongsten. We duiken samen met Denise Bontje (www.mediasmarties.nl ) in het media-aanbod voor jonge kinderen. Je
krijgt antwoord op vragen die je als ouder hierover kunt hebben. Ook gaan we in op een bewuste inzet van media
en begeleiding van kinderen. Om je op weg te helpen krijg
je ook nog de Mediatips voor thuis mee (Kijk hoe ik groei!),
vol verhalen om mee aan de slag te gaan samen met je
kind. Moet je eens opletten hoe je kind groeit!
Wat: Een Webinar met praktische tips om een gezond
mediamenu samen te stellen voor jonge kinderen
Voor wie: Voor ouders van kinderen tussen de 0 en 6 jaar
Wanneer: Maandagavond 28 maart 2022 van 20 u tot 21u
Hoe: Online Webinar
Klik maandagavond op deze link: https://attendee.gotowebinar.com/register/7115931922378377483. We raden je
aan deze link direct te activeren en te bewaren voor 28 maart om 20 uur.
Meer info? Kijk op www.mediaukkiedagen.nl
speelplaats
Zoals jullie al hebben gezien is er een begin gemaakt met het straatwerk en de bomen op de speelplaats. Om de
halfverharding af te maken is het wachten op de bomen. Gelukkig hebben we deze week gehoord dat morgen de 2
bomen worden gepoot en de halfverharding wordt afgemaakt! Inmiddels is er ook een nieuwe tafeltennistafel besteld en is de werkgroep van de speelplaats volop ideeën aan het uitwerken en berekenen.
Helaas wordt er naast het opknappen van de speelplaats momenteel ook veel vernield. Stoeptegels worden kapot
gegooid, de ramen ingesmeerd met ijs en overal vinden we verpakkingsmateriaal van snoepgoed. Daarnaast merken we na schooltijd dat er grof taalgebruik wordt gebruikt en kinderen gebruik maken van spullen waarvoor ze
niet bedoeld zijn. Uiteraard spreken we de kinderen hierop aan maar we hebben u ouderhulp hier bij nodig zodat
we er samen voor zorgen dat alle kinderen fijn en veilig kunnen spelen.
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PBS
De buis van PBS was vol, dus volgt er een school beloning. Met elkaar hebben
we geproost op ons fijne gedrag, iedereen heeft daarbij een smiley-koekje
gemaakt en opgegeten. Daarnaast hebben alle groepen stilgestaan bij de oorlog in Oekraïne. De PBS-waarden Veiligheid, Respect en Betrokkenheid hebben nu nog meer betekenis gekregen voor de kinderen. Voor de mensen in
Oekraïne zijn deze waarden nu ver zoek. We hebben in elke groep gewerkt
aan een groepsopdracht van een vredesduif. Dit om stil te staan bij de mensen in Oekraïne. De duiven zijn te zien op de ramen van elke groep.

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

Adres:
Wilhelminastraat 2
6687 BA Angeren
026-3252725
Studiedag 16 maart

E: marang@delinge.nl

Tijdens de studiedag van 16 maart hebben we een mooie ontwikkeling doorgemaakt. We zijn in de ochtend bezig geweest met begrijpend luisteren en
lezen en met het voeren van kindgesprekken. In de middag hebben we de
resultaten van onze toetsen bekeken en de plannen voor de komende periode opgesteld.

W: www.marang.nl

Wat was het heerlijk om weer eens dag fysiek met elkaar te zijn!
Wist u dat...
Wij volgende maand starten met een actie bag2school? Er binnenkort
meer informatie over komt, maar bewaar uw oude kleding alvast goed!




De kinderen van groep 3 t/m 8 afgelopen week een muziekles hebben
gehad vanuit Troef?



Wij al volop bezig zijn met de voorbereidingen van de koningsspelen op
22 april?



Betrokken
Groeigericht

Er vanaf april op vrijdag ruimte is op de BSO?

‘Samen kansen creëren’

Vooruitblik
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15 april paasviering
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20 &21 april eindtoets groep 8
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20 april kijkje in de klas
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22 april koningsspelen
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Vanaf 25 april vakantie t/m 6
mei
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