Nieuwsbrief
PCB “De Rank” en “De Ukkeklup”,
14 mei 2018
Beste ouders/verzorger(s),
Na een hopelijk mooie vakantie starten we weer voor de laatste periode tot de
zomervakantie. Een relatief korte periode van 8 weken, omdat de zomervakantie voor ons
dit jaar vroeg valt. We gaan er nog even hard tegen aan om het jaar goed af te ronden. In
deze nieuwsbrief een aantal belangrijke mededelingen die ook al deels over het volgende
schooljaar gaan.

Formatie 2018/2019

De afgelopen tijd zijn we druk bezig geweest met de formatie (indeling juffen en meesters
voor de verschillende groepen). Dat was dit jaar best een hele puzzel, omdat er een aantal
wijzigingen zijn. Er zijn verschillende scenario’s onderzocht, voordat er een definitieve keus
is gemaakt.
Nel wil graag richting de midden/bovenbouw en Dirk Jan heeft aangegeven zich graag
volledig op een groep te richten (geen IB-werk meer). Juf Carola wil een middag minder
werken. Daardoor verschuift er het nodige en is er uiteindelijk gekozen voor de volgende
indeling:
Groep
1/2
3/4
5/6
7/8

Leerlingen
21
21
15
18

Ma
NdV
DJvH
WM
JS

Di
NdV
DJvH
WM
JS

Wo
NW
DJvH
NdV
JS

NdV = Nel de Vries
DJvH = Dirk Jan van Horssen
WM = Wilma van der Maas
JS = Jolanda Schreuders
NW = Nicole Wahlbrinck
Directeur: Bendiks Westerink (3 dagen)
IB: Vacature (1 dag)
Invulling arrangementen vanaf groep 3: juf Carola
Onderwijsassistent groep 1/2: juf Mieke
Diverse groepsondersteuning: juf Gertrude (werkdrukgelden)
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Bij groep 1/2 ziet u een nieuwe naam staan, juf Nicole. Juf Nicole werkte op de school in
Aalst en heeft gereageerd op de interne vacature die we hadden uitgezet. In het stukje
hieronder stelt ze zichzelf voor, zodat u alvast een beeld heeft.
Binnen dit plan hebben we geen ruimte meer voor juf Wouda (zij doet nu de arrangementen
voor groep 3 t/m 8). Haar tijdelijke contract wordt niet verlengd. We vinden dit jammer,
maar door de verschuivingen is er geen ruimte meer. Juf Wouda werkt nog tot de zomer bij
ons.
Zelf ga ik op vrijdagmiddag niet meer voor de groep. Ik kan me voorstellen dat er nog
vragen zijn. In dat geval kunt u natuurlijk altijd bij mij terecht.

Juf Nicole Wahlbrinck

Hallo, mijn naam is Nicole Wahlbrinck en ik woon in Brakel. Ik ben
getrouwd met Hans en samen hebben wij vier kinderen: 1 jongen
en 3 meiden.
In mijn vrije tijd vind ik het heerlijk om koekjes en taarten te
bakken of om nieuwe gerechten uit te proberen. Dit wordt me
helaas niet altijd in dank afgenomen door de rest van mijn gezin…
Daarnaast vind ik het heerlijk om te wandelen en te lezen.
In Brakel ben ik actief in het jeugdwerk van de plaatselijke PKNgemeente. Ik ben voorzitter van het jeugdwerk en geef
kindernevendienst. Ik vind het belangrijk om betrokken te zijn om kinderen hun plekje te
geven in de kerk.
Op dit moment werk ik op De Burcht in Aalst, daarvoor heb ik geruime tijd gewerkt op
scholen in de Alblasserwaard (Schoonrewoerd/Lexmond) en heb ik invalwerk gedaan in
Brakel. Ik heb al voor diverse groepen gestaan, maar de kleutergroep blijft toch mijn
favoriet. De spelende manier van leren en de vele ontmoetingsmomenten met
ouders/verzorgers spreken mij het meest aan .
Ik heb erg veel zin om na de zomervakantie aan de slag te gaan in Kerkwijk, om samen
met collega’s en ouders de kinderen een veilige plek te bieden op school en hen aan de
hand te nemen in hun ontwikkeling. Ik hoop op fijne contacten!

Foto’s schoolreisjes, opa- en omadag en koningsspelen
Tijdens de laatste week voor de vakantie zijn er veel foto’s gemaakt. Op onze site zijn ze te
bekijken.

Inloop buurtzorg Jong
Komende vrijdag (18 mei) komt buurtzorg Jong weer langs op school (8:30 – 9:00). U kunt
bij hen vrijblijvend terecht met vragen rondom de opvoeding van uw kinderen.

Open ochtenden 29 mei en 1 juni
We zijn blij dat we als school een lichte groei doormaken qua leerlingaantal! Zoals u
wellicht weet is dit cruciaal voor het voortbestaan van de Rank als zelfstandige school. De
gemeente hanteert hier een minimum norm voor van 68 kinderen. Afgelopen 1 oktober
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zaten we op 72 leerlingen en per 1 oktober 2018 verwacht ik dat we op 75 leerlingen
komen.
Dit neemt niet weg dat het belangrijk is dat we blijven werken aan het presenteren van onze
school aan potentiële ouders. In de bijlage vindt u een advertentie die binnenkort in het
Kontakt verschijnt waarin u kunt zien hoe we ons als school profileren.
We hebben veel te bieden. Een kleine school met een heldere christelijke identiteit en veel
persoonlijke aandacht, een goede onderwijskwaliteit en moderne leermiddelen. We hebben
veel ruimte in en om de school en een goed en gemotiveerd team dat elke dag de kinderen
verder wil helpen in hun ontwikkeling.
Binnen de school werken we met een PR-commissie die veel zaken voorbereid en uitwerkt,
maar u als ouders bent misschien wel de belangrijkste schakel in de PR van de school!
Daarom willen we vragen of u de open ochtenden onder de aandacht wilt brengen van
geïnteresseerde ouders. En natuurlijk kunt u altijd bij mij terecht voor een welkomstasje
voor nieuwe ouders. De open ochtenden zijn op dinsdag 29 mei en vrijdag 1 juni (van 8:30
– 12:00).

Vakantierooster 2018/2019

Het vakantierooster is vastgesteld en goedgekeurd door de MR.
Hierbij alvast het overzicht (de data staan ook op de website):
Herfstvakantie
Middag voor kerstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag
Meivakantie/Pasen
Hemelvaart
Pinksteren
Middag voor zomervakantie
Zomervakantie

15-okt-18
21-dec-18
24-dec-18
4-mrt-19
19-apr-18
22-apr-18
30-mei-19
10-jun-19
5-jul-18
8-jul-19

19-okt-18
21-dec-18
4-jan-19
8-mrt-19
19-apr-18
3-mei-19
31-mei-19
5-jul-18
16-aug-19

Zoals eerder vermeld hebben zijn er een aantal studiedagen al gepland (27 en 28
september en 11 januari). Hier komen nog een 1-2 dagen bij. De data hiervan hoort u aan
het begin van het volgende schooljaar.

Pauze juf bij de kleuters
In een eerder stadium heb ik aangekondigd dat de juf bij de kleuters ook recht heeft op een
half uur pauze per dag. Door ons continurooster kwamen we daar niet aan. Tot 1 mei
konden we dit oplossen doordat Nel alleen de ochtenden deed. Per 1 mei werkt Nel weer
volledig en daarom zetten we vanaf nu een drietal ouders in die zich aangemeld om een
half uur toezicht te houden bij het buiten spelen. Ze doen dit samen met juf Mieke. Op
maandag is dit Miranda Geraats, op dinsdag Amerens van Kuilenburg en op donderdag
Angelica Kolbach. We zijn heel blij dat zij dit willen doen. Vanmorgen hebben we dit voor
het eerst toegepast en alles verliep naar wens.
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Bericht van juf Jantine

Na ruim een jaar op de Rank rond gelopen te hebben, nam ik voor de meivakantie afscheid
van deze bijzondere school!
Via deze weg wil ik alle ouders hartelijk bedanken! Bedankt voor jullie openheid en het
vertrouwen dat jullie in me hadden.
Ook bedankt voor alle mooie bloemen, lekkere en leuke cadeautjes, en lieve kaartjes die ik
heb gekregen! Het was echt heel fijn om zo door jullie gewaardeerd te worden!
Ik heb hier met heel veel plezier en voldoening mogen werken, en ik ben dankbaar dat ik de
kracht mocht ontvangen om mijn werk te doen.
Ik wens jullie allemaal, met jullie kinderen, het allerbeste en Gods zegen toe!’

Ouderportaal

Neemt u nog eens een kijkje op ons ouderportaal. Er staan nu de nodige toetsresultaten
op. Mocht u problemen hebben met het inloggen, dan hoor ik het graag. Ik kan dan nieuwe
informatie toesturen, zodat u kan inloggen.

Schoolfotograaf

Op dinsdagochtend 5 juni komt de schoolfotograaf op school. Hij komt dit jaar voor
portretfoto’s, gezinsfoto’s en groepsfoto’s. De fotograaf komt voor zowel de kinderen van de
school als van de Ukkeklup. Meer informatie volgt in de komende nieuwsbrief.
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Avondvierdaagse
Volgende week doen we traditiegetrouw mee met de avondvierdaagse. We zijn erg blij dat
heel veel kinderen (44!) zich hebben opgegeven. Het wordt vast weer een mooi feest. Later
deze week ontvangen de kinderen het schoolshirt om aan te trekken tijdens de
avondvierdaagse.

Nieuwsbrief sport & spel

Als bijlage de laatste nieuwsbrief van sport & spel in de Bommelerwaard.

Schoolfotograaf; de Ukkeklup

Op dinsdagochtend 5 juni komt de schoolfotograaf op school. Hij komt dit jaar voor
portretfoto’s, gezinsfoto’s en groepsfoto’s. De fotograaf komt voor zowel de kinderen van de
school als van de Ukkeklup. Meer informatie volgt in de komende nieuwsbrief.

Nieuw thema; de Ukkeklup

We starten na de vakantie gelijk met een nieuw thema: "Bas op stap" van het programma:
"Doe meer met Bas".

Boerderij uitje; de Ukkeklup

Donderdag 17 mei hebben we een uitje! We zijn welkom op de boerderij van Familie van
Linden. We mogen de stal vegen en we gaan kijken bij de kalfjes! De kinderen hoeven
geen fruit en drinken mee te nemen!
Tip: Als het warm weer is, kunnen de kinderen beter geen laarzen aan maar oude
schoenen!
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Aanwezigheid Bendiks Westerink
Donderdag 17 april, vrijdag 18 mei (‘s middags voor groep 7/8).
Dinsdag 22 mei, woensdag 23 mei en vrijdag 25 mei (‘s middags voor groep 7/8).
Maandag 28 mei.

Tenslotte
De volgende nieuwsbrief verschijnt op maandag 28 mei 2018.
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