Nieuwsbrief
PCB De Rank en voorschool De Rank
2 oktober 2018
Beste ouders/verzorger(s),
Deze week is het de week van de school, gezin en kerkdienst. De hele week staan we stil
bij het thema ‘ff anders’. In de Bijbel staan mooie verhalen hoe de Here Jezus het vaak net
even anders deed dan de mensen verwachten. Maar telkens met oog voor de mens achter
het probleem of situatie. En zo mogen ook wij elke dag het net ‘ff anders’ doen.
Dit is niet vanzelfsprekend en vraagt lef. Lef om voor de ander op te komen en de zwakke
te zien staan. Een heel mooi thema om over na te denken. We hopen dat we deze week
met veel ouders en kinderen kunnen afsluiten in de dienst op zondag 7 oktober (9:30 uur).
Gisteren heeft u een uitnodiging ontvangen waar alle details op staan. Verderop in deze
nieuwsbrief vindt u nog wat meer informatie over het thema en het goede doel.

Meesters- en juffendag

We kijken terug op een fraaie meesters- en juffendag. Het weer was prachtig en de
kinderen genoten van het bouwen van hun eigen dierentuin en het spelen op het zand. We
willen de ouders die geholpen hebben op deze dag van harte bedanken. Zonder jullie hulp
was deze dag niet mogelijk geweest.
En natuurlijk heel erg bedankt voor de leuke cadeaus!

Studiedagen 27 en 28 september: kanjertraining
Afgelopen donderdag en vrijdag kregen we les over de kanjertraining. We hebben heel veel
opgestoken en ook veel lol gehad. De cursus bevatte ook veel spelvormen die we ook met
kinderen gaan doen.
Binnenkort horen jullie meer over de start van de kanjertraining op de Rank.

Met de bus naar het rijksmuseum (groep 5 t/m 8)
De groepen 5 t/m 8 gaan om op maandag 29 oktober naar het Rijksmuseum. Zij krijgen daar
een rondleiding van iemand van het museum waarin ze kennismaken met het dagelijkse leven
uit de Gouden Eeuw. Ze mogen specerijen uit verre landen proeven, voelen aan deftige jurken
van rijke dames en luisteren naar instrumenten uit de 17de eeuw. Het bezoek aan het museum
is aan het eind van de ochtend en duurt tot 12.30 uur. Naar alle waarschijnlijkheid zijn de
leerlingen voor einde schooltijd weer op school. Verdere informatie over vertrek van de bus
vanaf school is nu nog niet bekend. Zodra wij daar meer over weten worden de desbetreffende
leerlingen en hun ouders hierover geïnformeerd.

Nieuwsbrief PCB De Rank en voorschool de Rank
-1-

Inloophalfuurtje en koffie
Volgende week vrijdag bent u welkom om te komen kijken in de klas van uw zoon of
dochter. De kinderen zijn al weer een poosje bezig en er is al weer het nodige te zien. Na
afloop kunt u nog even blijven voor een bakje koffie en napraten met andere ouders.

Ouderportaal
Als het goed is heeft elke ouder een toegangscode voor het ouderportaal. Vanaf groep 3
zijn hier de resultaten te vinden van de kinderen. Het werkt stimulerend om dit te volgen en
uw kind te ondersteunen. Leg niet alleen de nadruk op onvoldoendes, maar geef veel
complimenten voor mooie resultaten. Het is goed om te beseffen dat een onvoldoende op
een onderdeel niet direct reden tot zorg is. Als de meester of juf zich zorgen maakt over de
leerresultaten, dan zal hier door ons contact over gezocht worden. Mocht u nog geen
inloggegevens hebben of deze kwijt geraakt zijn, dan kunt u altijd even contact met mij
zoeken voor nieuwe gegevens.

SGK-dienst (7 oktober) en goede doel voor dit schooljaar.
In de week van 1-5 oktober houden we de themaweek in het kader van de school-gezinkerkdienst. We gaan de hele week aan slag met het thema ‘Ff anders’. De deelthema’s die
aan bod komen zijn:
1.
Laat Jezus je Baas zijn; de voetwassing (Joh 13:1-17). Hoe moet het ff anders?
Help elkaar!
2.
Laat Jezus je Dokter zijn; de vier vrienden (Marc. 2:1-12). Hoe moet het ff anders?
Vergeef elkaar!
3.
Laat Jezus je Kapitein zijn; de storm op zee (Marc. 4:35-41). Hoe moet het ff
anders? Vertrouw op Jezus!
We sluiten de week af met een kerkdienst op zondag 7 oktober (9:30 uur). De dienst is
afgestemd op het thema. We hopen veel ouders te mogen zien in deze dienst.
Zoals jullie eerder hebben kunnen lezen is er besloten om per schooljaar een goed doel te
kiezen waarvoor we sparen d.m.v. de zendingsbusjes in de klas. Voorheen betaalden we
hiermee onze sponsorkinderen, maar omdat er geen constante inkomsten waren, konden
we dat niet meer borgen. Ook tijdens de themaweek school-gezin-kerk kozen we een goed
doel waarvoor we een actie hielden.
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Als school hebben we er nu voor gekozen om dit aan elkaar te koppelen. We hebben
contact gezocht met Cees Versteeg (de opa van Sofie en Lisa de Bijl) die vaak als leider
meegaat met reizen van de stichting World Servants en we hebben hem gevraagd om met
een concrete bestemming te komen waarvoor we kunnen sparen. De sponsoractie, die we
eerder tijdens deze week deden, hopen we nu in het voorjaar te doen. Daarover later meer.
We willen u alvast vragen om met ons mee te sparen voor dit prachtige doel, waarvan de
concrete bestemming, binnenkort bekend wordt en tijdens de presentatie wordt gedeeld
met de leerlingen van de school. Uiteraard wordt u via school op de hoogte gehouden van
dit project. Het geld dat de kinderen sparen gaat dus dit jaar naar het project van World
Servants. Vandaag hebben de kinderen hier meer over gehoord in de klas en in de vorige
nieuwsbrief heeft u hier ook al een en ander over kunnen lezen.

Voorschool de Rank
Thema: de ark van Noach.

Deze week zijn we aan een nieuw thema begonnen aan de hand van het verhaal van de
ark van Noach uit de bijbel. Tijdens het vertellen spelen we het verhaal na met de ark van
playmobil. We werken tijdens dit thema over boten en ook over de dieren die mee mogen in
de ark.
Verder spelen we ‘schipper mag ik overvaren’.
Ook leren we weer een nieuw lied: Klop, klop, klop, tik, tik tik.
https://www.youtube.com/watch?v=daSgmpdhLyU
Eerst hebben we geoefend met ‘nee’ zeggen als iemand een stout plannetje heeft en nu
gaan we oefenen om te kiezen wat goed is of niet. En we geven elkaar complimentjes.

Knuffels en boodschappen voor de ark.
In de klas gaan we een ‘arkhoek’ maken waar we met kleden enz. de ark van Noach gaan
maken, waar we in kunnen spelen. Natuurlijk kunnen dieren daarin niet ontbreken. De
kinderen mogen knuffels meenemen voor in de ark. Deze knuffels mogen dan een poosje
op de voorschool blijven. Wilt u samen met uw kind kijken welk knuffel hij/zij een poosje kan
missen?
Noach moest vast ook een grote voorraad aan voedsel meenemen in de ark. Deze link
willen we maken in de klas door een winkel in te richten in onze huishoek. Dan hebben we
natuurlijk ook boodschappen nodig voor in onze supermarkt. Sparen jullie mee? Alle lege
doosjes/pakjes en schoongemaakte pakken/flessen (geen glas) zijn welkom! Alvast
bedankt.

Terugblik juffendag.

Wat hebben we een leuke ochtend gehad op het strand. We hebben heerlijk in het zand
gespeeld en eikeltjes gezocht. Ook kregen we allemaal een zakje chips en een pakje
drinken. Het was erg gezellig.
We willen jullie allemaal erg bedanken voor de leuke cadeautjes en kleurplaten!
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Afscheid juf Heleen.

Volgende week is juf Heleen voor het laatst. We zullen haar missen, want in de afgelopen
periode heeft ze een vast plekje verworven bij ons op school. Op maandag 8 oktober
nemen we afscheid van haar. We willen haar die dag graag een cadeau aanbieden samen
met de kinderen. U kunt u hier een bijdrage voor geven aan Rianne of Lenny.
Na de herfstvakantie zal Rianne weer volledig aan het werk gaan op maandag, dinsdag en
donderdag.

Tenslotte
De volgende nieuwsbrief verschijnt op dinsdag 30 oktober 2018.
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