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Beste ouders en verzorgers,
Na een periode van online les zijn we nu weer een aantal weken op school. En wij vinden het
erg fijn om weer samen met de kinderen te zijn. Iedereen heeft zijn best gedaan in de
thuiswerkperiode maar het is toch fijner en beter om samen in de klas te zijn. De
maatregelen waaraan we ons moeten houden worden goed uitgevoerd en we proberen er
voor de kinderen een ontspannen omgeving van te maken.
De beslisboom blijft leidend of kinderen en personeel naar school toe mogen, maar met
elkaar komen we daar zeker uit!
Wij horen uw mening graag
De afgelopen maanden zijn anders gelopen dan gepland;
- Thuiswerken
- Online les
- Opstart op school
- Rapport en gesprekken
Wij hebben ons best gedaan om ons aanbod goed te verzorgen, u te voorzien van informatie
en de kinderen goed in beeld te houden. Uiteraard kunnen zaken altijd beter.
Wij hopen dat er geen derde schoolsluiting komt maar mocht dat onverhoopt toch zo zijn dan
horen wij graag de tips en tops over de afgelopen periode. Dus mocht u nog iets met ons
willen delen vanuit de afgelopen periode dan mag u dit altijd mailen naar marang@delinge.nl
PBS nieuws
Na een lange periode van thuiswerken zijn we gelukkig weer fijn op school.
We zijn niet alleen maar hard aan het werken voor rekenen en taal. Ook besteden we nu
extra aandacht hoe we met elkaar omgaan. En wat er van ons verwacht wordt in de school
en buiten op het plein.
We zien dat iedereen dit al heel goed oppakt. Er zijn ook veel smiley uitgedeeld want onze
buis met ballen was helemaal vol. We hebben erg genoten van onze beloning op wielen!

Kinderopvang
Goed nieuws! De kinderopvang gaat als een speer en blijft maar groeien!
De BSO is op dit moment alleen geopend voor noodopvang maar zodra de BSO weer
geheel open mag is daar ook groei. Dit betekent dat we op sommige dagen uitbreiden naar 2
of 3 pedagogisch medewerkers op de BSO.
De peutergroepen zijn op sommige dagdelen ook helemaal vol. Vandaar dat we een
uitbreiding van kindplaatsen hebben aangevraagd. Deze aanvraag is goedgekeurd. Nu gaan
we aan de slag! Mijn kantoor gaat voor de ochtenden een peutergroep worden voor 8
kinderen! Dit betekent dat er meer peuters geplaatst kunnen worden.
Verdere informatie hierover volgt binnenkort.
Door de enorme groei willen wij ons aanbod ook versterken, we gaan beginnen met de
buitenruimte van de dagopvang. Deze buitenruimte gaat helemaal opgeknapt worden zodat
zowel baby’s en peuters hier heerlijk kunnen spelen. De komende weken wordt hier dus
gewerkt. Er komt onder andere een mooie schuur voor de materialen, nieuwe speelhuisjes,
buitenbox voor baby’s, schommel, nieuw hekwerk en allemaal nieuw speelmateriaal.
Hopelijk kunnen we eind mei zeggen dat het helemaal klaar is!
Groep 1-2
De ouders van groep 1-2 zijn geïnformeerd over de groei van
het aantal kinderen in de onderbouw en onze aanpassing
daarvoor. Komende week ontvangen deze ouders een evaluatie
van de afgelopen periode.
Het is zo dat de groep uit ruim 40 kleuters bestaan. We hebben
het klaslokaal uitgebreid met de hal en kunnen daardoor de klas
splitsen. Juf Rianne en Juf Elly verzorgen het onderwijs in de
klas, geven daar de geplande kringen en plannen het gehele onderwijsaanbod. Juf Jessica
en Juf Sanne verzorgen het onderwijs in de hal en ondersteunen de juffen van groep 1-2. Zo
kan de groep in groepjes van 20 kinderen werken in een goed ingerichte ruimte en door de
wisseling na de pauze zien Juf Rianne en juf Elly alle kinderen iedere dag.
Vakantierooster:
Het blijf misschien vreemd dat de zomervakantie niet onder regio zuid valt, dit komt omdat
vorig jaar het vakantierooster al is vastgesteld. Onze regio past zich altijd aan, aan de
Nijmeegse vierdaagse. Met de vierdaagse zijn wij altijd vrij, vandaar dat het vakantierooster
afwijkt met het landelijke vakantierooster.
Zomervakantie: 19 juli t/m 27 augustus 2021
Herfstvakantie: 25 t/m 29 oktober 2021
Kerstvakantie: 27 december 2021 t/m 7 januari 2022
De kerstvakantie start op vrijdag 24 december om 12.00u.
Carnavalsvakantie: 28 februari t/m 4 maart 2022
Tweede paasdag maandag: 18 april 2022
Meivakantie (incl. koningsdag):25 april t/m 6 mei 2022
Hemelvaart: 26 & 27 mei 2022
Tweede pinksterdag: maandag 6 juni 2022
Zomervakantie: 18 juli t/m 26 augustus 2022
De zomervakantie start op vrijdag 15 juli om 12.00u.
Onderwijsontwikkelingen
Het is een bijzondere tijd maar ondanks alle aanpassingen proberen we ons ook verder te
ontwikkelen. Onderwerpen waar we op dit moment mee bezig zijn;
- Ontwikkelen van een nieuw rapport voor volgend schooljaar
- Het versterken van de KIJK binnen het onderwijs van groep 1-2

-

Binnen het rekenonderwijs werken met een blokvoorbereiding zodat vooraf extra
instructie en aanpassingen goed gepland worden
Werken met een reflectiemiddel om kinderen meer inzicht te geven in eigen kunnen
Kijken hoe we met beperkte middelen de speelplaats van groep 1 t/m 8 kunnen
oppimpen

Wist u dat:
- Juf Sanne zwanger is en in de zomer haar derde kindje verwacht, gefeliciteerd
Sanne!
- Juf Greet nog steeds met veel plezier komt vervangen!
- Ference de komende periode op maandag en donderdag de Pius X ondersteunt.
- Juf Marije een groot deel van de taken in groep 3 t/m 8 van Juf Sanne heeft
overgenomen, welkom juf Marije!
Kalender
- 5 april vrij, 2de paasdag
- 6 en 8 april komt de schoolfotograaf, specifieke informatie volgt nog.
- 20,21 en 22 april de centrale eindtoets voor groep 8
- 23 april koningsspelen
- 27 april vrij, koningsdag
- Vanaf 1 mei t/m 16 mei vakantie!
Hieronder nog een belangrijke brief vanuit de IKC raad!
Hartelijke groet,
Marjonel

IKC Raad Marang
Beste ouders/ verzorgers,
Via deze brief willen we graag de leden van de IKC Raad Marang aan u voorstellen.
De IKC Raad Marang praat mee, stemt al dan niet in met én adviseert over onderwerpen die
met de organisatie van de school, de kinderopvang en de BSO te maken hebben. U kunt
hierbij denken aan de keuze van lesmethodes, beleid tegen pesten, het schoolbudget,
lestijden en ontwikkelingen op de kinderopvang en de BSO. Onze IKC Raad bestaat uit drie
leden van het onderwijskundig personeel, één lid van de kinderopvang en de BSO en vier
ouders. Een zittingsperiode van een Raadslid is drie jaar. Iemand kan maximaal zes jaar
zitting hebben in de IKC raad.
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Mariska Erdhuizen
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Heeft u vragen over het werk van de IKC Raad of wilt u graag een signaal of informatie met
ons delen, dan kunt u terecht bij één van de leden of kunt u mailen naar:
ikcraadmarang@delinge.nl

