MARANGFLITS
April

Schooljaar 2021-2022

Vandaag sluiten we weer een mooie onderwijsperiode af.
Wij wensen iedereen een fijne vakantie en een
mooie koningsdag!
Koningsspelen
Vandaag een dag in teken van de koningsspelen!
Een mooie zonnige dag met veel sport– en spelactiviteiten in en om de school maar ook in de speeltuin. Samen met
de OR heeft het team er een mooie dag van gemaakt. Alles kleurt oranje vandaag!
Tijdens het sporten hebben de kinderen een appel gekregen van fruitbedrijf Visser uit Angeren, dank jullie wel!
In de middag heeft de sponsorloop plaatsgevonden voor de basisschoolkinderen, de kinderen van de opvang lopen
vanaf 21 april dagelijks een ronde voor ons goede doel! Na de vakantie gaan we de opbrengst bekendmaken!
Hieronder een impressie van de dagen!
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vakantierooster

IKC Marang

Hierbij het vakantierooster voor schooljaar 2022-2023:


herfstvakantie: 24 t/m 28 oktober 2022



Kerstvakantie: 26 december 2022 t/m 6 januari 2023



Carnavalsvakantie: 20 februari t/m 24 februari 2023



2de paasdag: maandag 10 april 2023



Meivakantie: 24 april t/m 5 mei 2023



Hemelvaart: 18 en 19 mei 2023



2de pinksterdag: 29 mei 2023



Zomervakantie: 17 juli t/m 25 augustus

Dagopvang
Peuteropvang
Buitenschoolseopvang
Basisschool groep 1 t/m 8

Adres:
Wilhelminastraat 2

De studiemomenten voor volgend schooljaar zijn einde van dit schooljaar bekend.

6687 BA Angeren
026-3252725

Bag 2 school

E: marang@delinge.nl

Inmiddels zijn er al een veel zakken met kleding binnengekomen voor de
actie Bag 2 school! Hier zijn wij heel erg blij mee!

W: www.marang.nl

Wellicht worden er in de vakantie nog meer kasten uitgezocht. De zakken
kunnen na de vakantie ook nog ingeleverd worden, dus fijn als u met ons mee
spaart!
Wist u dat...


Mariët vandaag voor het laatst op de peutergroep was. Vanaf nu start
haar zwangerschapsverlof. Mariët een fijn verlof gewenst!



De nieuwe tafeltennistafel volop wordt gebruikt!



De groepen 7 en 8 goed hebben gevoetbald tijdens het schoolvoetbaltoernooi.



De opvang en de kleuters na de vakantie starten met het thema
museum/ kunst.



Er een nieuwe directeur bestuurder is benoemd. In de bijlage hierover
een brief.
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‘Samen kansen creëren’
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27 april koningsdag



8 mei moederdag



t/m 8 mei vakantie



26 en 27 mei vrij
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