Angeren, 20 augustus 2020

Beste ouders en verzorgers van Marang,
Hopelijk hebben jullie net als wij genoten van de zomervakantie!
Een vakantie met covid-19 maatregelen, veel zon en ontspanning!
Na 6 weken vakantie gaan maandag de schooldeuren weer open en start er een nieuw
schooljaar. Wij hebben er zin in! Jullie ook?!
Het vorige schooljaar zijn we geëindigd met aangepaste maatregelen. Veel van deze
maatregelen blijven voorlopig nog gelden. Hierbij aanpassingen voor de komende periode:
Halen en brengen van de kinderen
Voordat de kinderen naar school komen gaan we er vanuit dat alle kinderen thuis naar het
toilet zijn geweest. Wij vragen waar mogelijk om de kinderen zelfstandig naar school te laten
gaan. Mochten er kinderen zijn die niet zelfstandig naar school toe kunnen, dan mag er één
ouder per gezin de kinderen naar school brengen. Alle kinderen van groep 2-3 t/m groep 8
worden buiten de poort afgezet en lopen zelf het schoolplein op en gaan vanaf 8.15u rustig

via de gebruikelijke ingang naar binnen (eerder dan 8.15u mogen er geen kinderen op het
schoolplein komen). Houd het afscheid kort en zorg voor voldoende afstand met andere
volwassenen. Kinderen van groep 1-2 mogen met 1 ouder of verzorger naar de kuil lopen
waar de leerkracht op hen wacht. Vandaar uit neemt de leerkracht de kinderen mee naar
binnen.
De ingang aan de zijde van de Wilhelminastraat mag niet gebruikt worden door ouders en
kinderen.
Wanneer kinderen de dag starten of eindigen bij de opvang maken ouders en kinderen
gebruik van de buitendeur bij de opvang, bij de speelplaats van de opvang, dus niet via de
deuren bij het schoolgedeelte.
De schooldag eindigt om 14.30u. We laten de kinderen per groep naar buiten gaan en
vragen de kinderen dan ook gelijk het plein te verlaten. De ouders van groep 1-2 mogen de
kinderen weer bij de kuil ophalen.
Gym
De gymlessen mogen weer in de gymzaal gegeven worden. Het rooster staat verder op in
deze brief. Na de gymles gaan we nog niet douchen.
Trakteren
De verjaardagen worden net als voor de zomervakantie gevierd, hier zijn geen ouders bij
aanwezig. Wel mogen de kinderen een voorverpakte traktatie aan de klas trakteren.
Informatieavond
De informatieavond zal in de huidige opzet helaas niet door kunnen gaan. Vandaar dat er
een groepsinformatiegids per groep wordt gemaakt. Deze volgt in de week van 1 september.
In de week van 7 september volgen dan de kennismakingsgesprekken. Hierover ontvangt u
nog een brief.
We hebben vanwege alle covid-19 maatregelen maandag voor een andere opening gekozen
dan voorafgaande jaren.
Om het schooljaar voor de kinderen feestelijk te openen gaan alle kinderen vanaf 8.15u over
de rode loper naar binnen waar ze feestelijk worden ontvangen door de leerkrachten.
Vrijdag willen we de eerste schoolweek afsluiten met een gezamenlijke lunch op het plein.
Alle kinderen mogen dan een kleedje meenemen zodat we buiten gezamenlijk kunnen
lunchen. Deze dag mag er best iets extra’s meegegeven worden in de broodtrommel!
In deze eerste nieuwsbrief ook enkele praktische zaken voor komend schooljaar:
Schooltijden
Iedere dag start de schooldag om 8.20u. Om 14.30u is de school uit.
Op woensdag zijn de kleuters vrij en gaan de andere groepen tot 12.15u naar school.
Tassen
Alle kinderen nemen hun tas met fruit en lunch mee naar binnen en hangen deze op de
kapstok. Tijdens de eetmomenten wordt dit uit de tas gehaald.
Binnenschoenen
Op Marang hebben wij veel buitenspeelruimte! En veel zand…. Dit zorgt ook voor veel zand
en modder in het gebouw. Daarom vragen wij aan alle kinderen om binnenschoenen mee te
nemen, zodat we de school binnen schoon houden en fijn in de lokalen kunnen werken en
spelen. Je mag natuurlijk ook je goede schoenen binnen aan en laarzen voor buiten
meenemen.

Etuis in groep 3 t/m 7
Zoals al eerder aangegeven liggen er voor de kinderen van groep 3 t/m 7 etuis met inhoud
klaar op school! In deze groepen nemen de kinderen dan zelf ook geen schoolspullen mee.
Afwezigheid Lieke
Onze IBer Lieke is inmiddels met zwangerschapsverlof en verwacht een dezer weken haar
2de kindje. Tijdens haar verlof zal Marjonel haar vervangen. We wensen Lieke een fijn verlof
toe!
Gymrooster:
Hierbij het gymrooster voor het eerste half jaar:
Tijd (in de zaal)/ dag
8.25-9.45
9.45-10.05 uur
10.05-11.25
11.25-12.45
12.45-13.10
13.10-14.30

Maandag

Donderdag
Groep 6-7
Pauze
Pauze
Groep 2-3 Groep 1-2
Groep 4-5 Groep 3-4
Pauze
Pauze
Groep 5-6 Groep 8

Wij wensen iedereen een heel goed schooljaar en zien jullie maandagochtend!

Hartelijke groet,
Team Marang

