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Inmiddels is de herfst weer zichtbaar en staat er een vakantie voor de deur.
De vakantie zal een andere herfstvakantie zijn dan vorig jaar, want Corona blijft ons
behoorlijk bezighouden. Hopelijk zien we snel een afname in het aantal besmettingen en
ziekenhuisopnames.
PBS
De eerste schoolperiode is goed verlopen. We hebben een goede start gemaakt, de eerste
fase van groepsvorming hebben we afgesloten. PBS wordt weer volop ingezet en de eerste
beloningen voor volle smileybuizen zijn al ingezet!
Vorig schooljaar hebben we naast de inzet van PBS een extra traject ingezet met groep 4.
Dit traject was gericht op de groepsdynamiek en over de gedragsregels in de groep. Dit
traject heeft goede resultaten opgeleverd. Omdat we bij bijvoorbeeld buitenspel zien dat het
spelen niet altijd goed verloopt gaan we dit traject schoolbreed inzetten. Een kans om ons
pedagogische klimaat nog verder te verbeteren!
In de volgende nieuwsbrief meer informatie hierover.
Lezen
Op school staat lezen dagelijks op het rooster. We lezen voor, in groepjes en voor onszelf.
Dit oefenen is gericht op teksten maar ook op losse woorden.
Het blijft belangrijk om thuis ook te lezen. Hopelijk lukt het om dagelijks voor te lezen of
kinderen te laten lezen, want dit helpt enorm bij een goede leesontwikkeling.
Rekenen
Vorig schooljaar zijn we gestart met de nieuwe rekenmethode pluspunt voor groep 3 t/m 7.
Inmiddels is de methode ook uit voor groep 8! Na de kerstvakantie gaan we de methode voor
groep 1-2 bekijken. Om extra te oefenen met rekenen hebben we dit schooljaar ook het
rekencircuit. 2 keer per week hebben we een rekencircuit waarin verschillende rekenspellen,
oefenbladen, instructies of oefenprogramma’s in kleine groepjes worden gespeeld en
geoefend. Dit om de kinderen op een afwisselende manier te laten oefenen. Af en toe komt
ook de vraag om thuis te oefenen. Want voor bijvoorbeeld het oefenen van de tafels hebben
wij echt jullie hulp nodig.
BSO en opvang
Zoals de meesten van jullie misschien wel weten stopt per 1 november de Skar in Angeren.
Dit betekent dat wij als Linge gaan proberen alle kinderen op te vangen.
Dit vraagt in korte tijd veel, maar wel zijn op de goede weg!
De inspectiekeuring voor extra kindplaatsen heeft afgelopen week plaatsgevonden.
Inmiddels zijn we begonnen met inrichten van BSO ruimtes. Hiervoor gaan we de hal
beneden gebruiken zodat het podium en de hoeken ingezet kunnen worden. Daarnaast
worden er boven 2 BSO ruimtes ingericht. Op dit moment worden ze opgeknapt. Dit om de
kinderen na schooltijd een huislijk maar uitdagende omgeving aan te bieden. Denk
bijvoorbeeld aan een kookcafé, atelier, bouwhoek en natuurlijk veel spelletjes. Daarnaast

kijken de beiden ruimtes uit op de speelplaats bij de kuil zodat er ook veel buiten gedaan kan
worden!
De komende weken houden wij jullie op de hoogte van alle ontwikkelingen. We zijn nog
zoekende, om ondanks de maatregelen, de nieuwe ouders te voorzien van informatie. Hier
komen we na de vakantie op terug.
Fruit eten
Denkt u eraan om de kinderen voor de pauze van 10u een gezonde snack mee te geven,
denk hierbij vooral aan fruit!
Verkeersveiligheid
Het wordt langzaam weer later licht en het is vroeg donker. Denk aan goede fietsverlichting.
Voor ouders die kinderen met de auto brengen, parkeer de auto een paar straten van de
school af zodat kinderen veilig met de fiets op school aan kunnen komen en naar huis toe
kunnen gaan.
Wist u dat:
- Wij vandaag afscheid hebben genomen van meester Nico. Meester Nico is ruim 7
jaar als conciërge werkzaam geweest bij IKC Marang, daarnaast heeft hij nog zijn
andere baan. Deze baan blijft hij voor 2 dagen nog uitvoeren tot aan zijn gehele
pensioen in 2021.
- Gelukkig hebben we een goede opvolger gevonden! Meester Ference is inmiddels al
een maand werkzaam bij ons en heeft zijn draai al aardig gevonden!
- Juf Rianne komt na de herfstvakantie weer enkele momenten in de week op school,
dit vinden wij (natuurlijk) hartstikke fijn!

Kalender
- Vakantie: 19 t/m 23 oktober
- Donderdagmiddag 12 november: kinderen om 12.00u vrij.

