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Beste ouders en verzorgers,
Het blijft een bijzondere tijd maar met elkaar maken we er het beste van.
Gelukkig komen er steeds meer versoepelingen wat ons ook de hoop geeft dat het voor ons
IKC na de zomer weer redelijke ´normaal´ wordt. We duimen ervoor!
Hierbij weer de laatste ontwikkelingen binnen ons IKC!
Kinderopvang
Afgelopen maandag zijn we gestart met de uitbreiding van de dagopvang. De nieuwe opvang
lokalen zijn in gebruik en in alle ruimtes wordt heerlijk gespeeld. De kinderen zijn snel
gewend en er heerst een fijne en rustige sfeer. Met de buitenruimte zijn we nog volop bezig
maar het ziet er al mooi uit!
Schoolontwikkelingen
Op dit moment zijn we volop bezig met de groepsindeling en bezetting van volgend
schooljaar. Ieder jaar weer een grote puzzel.
Zoals u wellicht weet heeft de overheid daarnaast gelden gereserveerd voor de komende 2,5
jaar voor het onderwijs. Deze gelden zijn bedoeld om achterstanden binnen het onderwijs
n.a.v. corona zoveel mogelijk in te halen en om het onderwijs te verbeteren. Deze gelden zijn
het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) genoemd. Als team zijn wij samen met de IKC
raad aan het kijken hoe deze gelden goed ingezet kunnen worden. Binnenkort hoort u hier
meer over.
Lingewaard doet
Inmiddels zijn er nieuwe Lingewaard Doet Cheques uitgegeven. Ook als IKC Marang doen
wij graag mee! De ouderraad is bezig het oude initiatief weer op te pakken. Wilt u daarop
wachten, bewaar de cheque dan goed. Mocht u ons zonder het initiatief te hebben gezien al
willen steunen, doe gerust de cheque bij ons in de brievenbus. Door alle maatregelen
rondom corona is het oppimpen van de speelplaats vertraagd maar met elkaar hebben we
nog steeds goede ideeën om het plein mooier en groener te maken!

Speelplaats
Als IKC Marang hebben wij een grote speelplaats wat zorgt voor veel speelplezier, echter
merken we dat er na schooltijd niet altijd op de juiste manier wordt gespeeld. Het is uiteraard
een openbare speelplaats maar na schooltijd vindt er geen surveillance plaats.

Wij als personeel schrikken soms van het taalgebruik en wat er buiten gebeurd. We spreken
de kinderen hierop aan maar hopen ook dat u dit met uw kind bespreekt en af en toe een
oogje in het zeil houdt. Mochten wij grensoverschrijdend gedrag zien dan vragen wij de
kinderen het plein te verlaten zodat de andere kinderen op een prettige manier kunnen
blijven spelen.
Daarnaast is er ook een mooie ontwikkeling! Vanuit de kinderraadsvergadering onder leiding
van kinderburgemeester Tess vorig jaar is een mooi initiatief ontstaan! Bij het schip is een
nieuwe heg geplant en is er nieuw gras ingezaaid waardoor er een mooie afscheiding tussen
zand en groen is ontstaan. Dank je wel groep 8 van vorig jaar, de gemeente en Schut
groenvoorziening!
Met elkaar gaan we ervoor zorgen dat dit groeit tot een mooie hoek!

Kalender
maandag 24 mei: 2de pinksterdag, iedereen vrij.
vrijdag 11 juni: studiemiddag, kinderen vanaf 12u vrij
23 t/m 25 juni: kamp groep 8

