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Beste ouders en verzorgers,
Het is momenteel een bijzondere tijd, toch proberen we er met de kinderen een mooie tijd
van te maken. De decembermaand zal anders zijn dan anders maar voor de kinderen wordt
het zeker een sfeervolle maand! In deze nieuwsbrief informatie over de sinterklaas, over de
kerstviering volgt later informatie.
Kinderopvang
Op 2 november zijn we gestart met de uitbreiding van de kinderopvang. De nieuwe BSO
lokalen zijn in gebruik en in alle ruimtes wordt heerlijk gespeeld. De kinderen zijn snel
gewend en er heerst een fijne en rustige sfeer.
Schoolontwikkelingen
Dit jaar hebben wij zoals eerder vermeld 3 pijlers die centraal staan: doelgericht, groeigericht
en samenwerkingsgericht. Met alle 3 de pijlers zijn we volop bezig. Hierbij een korte
impressie.
Doelgericht: Bij deze pijler verbeteren we ons rekenonderwijs. Dit doen we onder andere
door een rekencircuit in te zetten en goed naar de verschillen van kinderen te kijken.
Groeigericht: Bij deze pijler zijn we allerlei reflectiemiddelen aan het uitproberen om de
kinderen meer eigenaarschap te geven.
Samenwerkingsgericht: Bij deze pijler versterken we de overdracht tussen opvang en
onderwijs. Daarnaast versterken we PBS binnen ons IKC. Verder leest u meer over PBS.

Gezonde voeding
In de vorige nieuwsbrief hebben we ook al een oproep gedaan over het fruit eten bij het 10
uurtje. We willen hier nogmaals bij stil staan. Wij vinden gezonde voeding erg belangrijk.
Daarom vragen wij nogmaals om kinderen voor 10 uur fruit mee te geven en tussen de
middag boterhammen. Gezonde voeding draagt bij aan de concentratie op school.

Sinterklaas
Op vrijdag 4 december komt de Sint een bezoek brengen op ons IKC.
We zijn natuurlijk erg blij dat hij ondanks de Corona, toch kan komen. Helaas kunnen we u
als ouder daarbij niet uitnodigen. Het wordt dus alleen een feestje voor de kinderen.
Op deze dag gelden de gewone schooltijden. Ook vragen we u uw kind, net als altijd,
gewoon eten en drinken mee te geven voor beide pauzes. Uiteraard krijgen de kinderen die
dag een kleine verrassing.
De kinderen van groep 6 t/m 8 mogen die dag iets eerder de school in om hun surprise in de
klas te zetten. (meer informatie hierover kunt u vinden in een eerder gestuurde mail).

Kerstversiering
Mocht u bij het tevoorschijn halen van de kerstspullen, oude kerstspullen tegen komen die op
ons IKC gebruikt mogen worden dan horen wij dit graag. U kunt dan een mail sturen naar
Jessica: j.vandendam@delinge.nl
Wij denken onder andere aan guirlandes, kunstkerstbomen, lampjes en kerstballen.
Ventilatie in de school
Sommige kinderen geven aan dat het op school koud is. En dit klopt voor een deel. Het is
kouder dan andere jaren. Vanuit het protocol Covid-19 is er in ieder lokaal tijdens de lessen
een raam open en wordt er tijdens de pauzes gelucht door alle ramen en deuren open te
zetten. Via CO-2 meters houden wij verschillende waarden bij en handelen hierna. De
verwarming draait volop maar het scheelt wellicht enkele graden met andere jaren. Heeft uw
kind het koud op school geef dan een extra vest mee (dat op school mag blijven liggen).
PBS nieuws
In de klassen zijn wij bezig hoe wij fijn buiten kunnen spelen. Welk gedrag wordt er van ons
verwacht op het plein. Hoe speel je samen buiten, wat doe wanneer iets niet goed gaat, hoe
zorgen wij ervoor dat we allemaal met plezier buiten kunnen spelen. De komende weken
wordt de les in pleingedrag gegeven in alle groepen. Zo bereiken we alle kinderen en is
iedereen zich er wat weer meer van bewust.
Ook gaan wij als leerkrachten er extra opletten dat er voldoende smiley’s worden uitgedeeld.
Verder zijn we in de klassen bezig met plus en min gedrag. Hierbij wordt natuurlijk het plus
gedrag beloond :). Vraag uw kind er maar eens naar.

Wist u dat:
- Juf Rianne op haar werkdagen weer werkzaam is op school en steeds
meer klassentaken op zich neemt.
- Het opvangteam is uitgebreid met Antoinette en Carolina. Wij wensen
beide dames veel werkplezier op IKC Marang.
Kalender
- Week van 23 november: oudergesprekken voor de groepen 1 t/m 8
- 4 december: Sinterklaasfeest op school
- 17 december: ’s avonds een kerstviering voor de schoolkinderen
- 18 december: de kinderen zijn om 12u
- In de kerstvakantie: de opvang gewoon doorgaat!

