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Hierbij de eerste nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar!
Tijdens deze eerste weken, ook wel de gouden weken, staat groepsvorming centraal. Binnen alle
groepen hebben we hierbij stilgestaan door middel van groepsvormende activiteiten, de picknick, gesprekken en PBS lessen. Daarnaast zijn ook alle groepen op schoolreisje geweest, hieronder een kleine
impressie!
Schoolreisjes, wat hebben we genoten!

Waar werken we dit schooljaar aan?
Dit schooljaar werken we verder aan PBS. We gaan voor de hercertificering van het certificaat, maar dit keer niet
alleen voor de basisschool maar als geheel IKC! Daarnaast gaan we activiteiten met het onderwijs, de opvang en
de ouderen van Rijn Waal organiseren.
Ook maken we een vervolgstap met de kindgesprekken. Dit zijn de geplande gesprekken maar daarnaast maken
we ook ruimte voor korte gesprekken in de klas met de leerkracht.
Als laatste pijler werken we aan de verschillende vakgebieden: rekenen, spelling en (begrijpend) lezen. We gaan
steeds meer differentiëren en bieden de leerlingen coöperatieve werkvormen aan om leerlingen nog meer betrokken te houden.
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Go Gezond Onderweg

Een bericht vanuit de sport en cultuurcoach van Stichting Welzijn Lingewaard

IKC Marang
Dagopvang
Peuteropvang

Buitenschoolseopvang
Wil je je lekkerder in je vel voelen? Wil je gezonder leven en is je gewicht een
probleem?

Basisschool groep 1 t/m 8

Start dan met Go! Gezond onderweg. Het team van Go! weet alles van een
gezonde en energieke leefstijl. Zij helpen jou op weg, zodat je weer lekker in je
vel zit.

Adres:

Wilhelminastraat 2
Centraal staat: goed en lekker eten, regelmatig met plezier bewegen en sporten en elke dag tijd om te relaxen!
Kijk voor meer informatie op www.go-nl.nl of neem contact op met de kindergezondheidscoach via info@go-nl.nl of via 06-44554932 (Sonja Edelaar).

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

W: www.marang.nl

Hoofdluis
Helaas hebben er tot op heden geen ouders gehoor gegeven aan de oproep
voor luizenouder. Wilt u de klas van uw zoon/ dochter controleren laat het
dan weten via de mail m.dewit@delinge.nl. Samen kunnen we zorgen voor
een luisvrije school!
Wist u dat...
In de bijlage een folder over de online bijeenkomst over scheiden, flyer
liefdevol grenzen stellen en de flyer van de gezinscoach bij ons op
locatie. Daarnaast de flyer van onze ouderraad!



Verbindend



Ineke nog anderhalve week bij ons werkzaam is en per 1 oktober gaat
genieten van haar welverdiende vrije tijd!

Betrokken



Mariët begin oktober weer begint met werken na haar zwangerschapsverlof.

Groeigericht



De BSO op dinsdag verder groeit en we ook op deze dag met 3 pedagogisch medewerkers gaan werken.

Vooruitblik

september 2022
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24 oktober start herfstvakantie
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‘Samen kansen creëren’

