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30 oktober 2018
Beste ouders/verzorger(s),
Na de vakantie zijn we gestart met de kanjertraining in de verschillende groepen. We
merken dat de kinderen dit heel snel oppakken en de eerste ervaringen zijn erg positief.
Verderop in de nieuwsbrief kunt u wat meer lezen over de kanjertraining. Ook krijgt uw
zoon of dochter (oudste uit het gezin) deze week een informatiefolder mee over de
kanjertraining.

Nieuwe baan

In een mail met bijgevoegde brief namens het bestuur heb ik aangekondigd dat ik een
nieuwe baan heb aanvaard per 1 januari 2019. Van veel kanten heb ik al mooie reacties
gekregen. Ik kan me ook goed voorstellen dat het voor sommigen van jullie als een
verrassing komt en dat er misschien zorgen leven over de continuïteit. Wellicht goed om te
weten dat de vorming van een selectiecommissie inmiddels is gestart en bij deze spreek ik
de wens uit dat er snel een goede vervanger gevonden gaat worden.

Kanjertraining en info avond verplaatst naar 10 januari

Deze week zijn we in de groepen gestart met de kanjertraining. De kinderen pakken het
heel goed op en begrijpen al snel waar het om gaat. Vandaag ontvangt iedere oudste uit
het gezin een informatiefolder over de kanjertraining. Zo krijgt u al een eerste indruk over
wat we doen en welke taal gebruikt wordt.
Er komt ook een ouderavond waar de aanpak nader wordt toegelicht. Deze avond stond
gepland op donderdagavond 17 januari, maar is verplaatst naar donderdagavond 10
januari. Alvast goed om te weten.

PR en nieuwe mensen gezocht voor de PR-commissie van school
Als u gezinnen weet met kinderen van 2-3 jaar oud, dan vinden we het fijn als u dit meldt
aan ons. We kunnnen deze gezinnen dan actief benaderen met een welkomstasje.
Voor onze kleine school is het van wezenlijk belang dat we goed en duidelijk naar buiten
treden. De PR-commissie coördineert alles rondom PR. De commissie komt 3-4 keer per
schooljaar bij elkaar. Vindt u het leuk om mee te denken en te werken aan de PR van de
school, dan kunt u zich aanmelden bij Bendiks Westerink.
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Bedankje namens team Evy
Namens Peter Paul en Daniëlle van de Ven heel erg bedankt voor de steun en
betrokkenheid bij team Evy.
Team Evy is als 4de geëindigd met een mooi bedrag van €2588,-. Een bedrag wat ze niet
hadden durven dromen aan het begin van hun deelname. De opbrengst gaat van de
Epilepsie Night Walk gaat naar het Epilepsiefonds.

Versterking voor de Activiteitencommissie
De activiteitencommissie (voormalige ouderraad) is hard op zoek naar aanvulling. De
activiteitencommissie organiseert en helpt mee bij speciale activiteiten zoals meesters- en
juffendag, Sint, Kerst en de koningsspelen. Vindt u het leuk om bij deze activiteiten de
handen uit de mouwen te steken, mail dan naar ac@pcbderank.nl. Of informeer even bij
Marleen Oomen (moeder van Jari en Niene).

Oproep voor leden ondersteuningsplanraad Meierij
In onze regio werken we met het samenwerkingsverband de Meierij. Deze koepel zorgt
voor extra ondersteuning aan kinderen die dat nodig hebben. Doel is dat zoveel mogelijk
kinderen op een gewone basisschool les kunnen krijgen. In de ondersteuningsplanraad
zitten ouders die meedenken over het beleid. Heeft u interesse om u hiervoor in te zetten,
lees dan even de bijlage met meer informatie.

Excursie rijkmuseum

Gisteren ging groep 5-8 naar het rijksmuseum in Amsterdam. Op onze site kunt u meer
foto’s vinden van deze leuke en leerzame dag. Met dank aan Diana Groeneveld voor het
maken van de foto’s!
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Actie schoenendoos

Ook dit jaar doen we als school en voorschool weer mee met Schoenmaatjes, de
schoenendoosactie van Edukans. U mag hiervoor samen met uw kind(eren) een of meer
schoenendozen vullen met schoolspulletjes, speelgoedjes en spullen voor persoonlijke
verzorging voor kinderen in kansarme landen. Meer informatie volgt aan het einde van deze
week. We hopen op uw medewerking. Alvast bedankt.

Stagiaires

Volgende week starten er bij ons op school twee stagiaires. Rianne van
Werken komt terug. Ze doet nu de PABO en gaat voor die opleiding stage
lopen bij ons op school.
Daarnaast start Quinty Vos (zie foto) voor haar stage in het kader van haar
opleiding tot onderwijsassistente. Ze start de eerste twee weken in groep 12 en zal daarna verder gaan in groep 3-4. Quinty is er op maandag en
dinsdag en Rianne zal in blokken van 2 weken er zijn.

Parkeerplaatsen bij laadpaal
Het is denk ik goed om te weten dat er bij de laadpaal twee parkeerplaatsen zijn die
bestemd zijn voor het laden van elektrische voertuigen. Als u daar de auto parkeert die niet
aan de laadpaal staat, dan loopt u het risico op een bekeuring. Ze komen gelukkig niet vaak
controleren, maar het kan.

Workshop kralenfiguren maken

Op een aantal dinsdagmiddagen in december verzorgt Evelien Baudoin een workshop
kralenfiguren maken op onze school. Meer informatie kunt u nalezen in de bijlage.

SGK-dienst (7 oktober), dankdag en goede doel voor dit schooljaar.
We kijken terug op een mooie SGK-dienst. Veel kinderen en ouders woonden de dienst bij
en na afloop is er nog samen gezongen na het koffie drinken.
Op woensdag 7 november bent u weer welkom in de dienst in het kader van dankdag. De
dienst begint om 9:00. Als school gaan we met alle kinderen naar de kerk om de dienst bij
te wonen. Als ouder bent u van harte welkom om deze dienst mee te maken.
De collecte tijdens de gezinsdienst heeft 276,60 euro opgebracht. Een mooie aftrap voor
het goede doel van dit schooljaar: World Servants Bommelerwaard. Inmiddels is er al een
groep van 10 enthousiaste deelnemers die in 2020 mee hopen te gaan op reis. Sparen
jullie mee verder voor hen? Elke maandag mag je een bijdrage in de spaarpot op school
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doen. Alvast hartelijk bedankt namens de werkgroep World Servants Bommelerwaard!

www.geef.ws/bommelerwaard

Voorschool de Rank
Boodschappen voor de ark (herinnering).
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.

Nieuw in de groep en afscheid.
Op dinsdag 23 oktober kwam Sam voor het eerst bij ons spelen en leren. Gezellig Sam! We
vinden het altijd erg leuk als er weer een nieuw vriendje komt. We hopen dat je het ook erg
leuk gaat hebben bij ons.
Ook worden er volgende maand weer twee kinderen vier jaar. Op 30 oktober is het
afscheidsfeestje van Eva. Zij is er 1 november voor het laatst en gaat dan naar de
basisschool in Well (waar haar grote broers en zus ook op school zitten).
Op donderdag 8 november nemen we afscheid van Liam. Hij gaat dan starten op onze
basisschool. Veel plezier in groep 1!

Inleveren brief toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal.

Afgelopen week heeft u een brief ontvangen om toestemming te geven voor het gebruik
van beeldmateriaal. Als u deze nog niet heeft ingeleverd wilt u dat dan deze week alsnog
doen, dan kunnen wij dat verwerken in ons systeem. Alvast hartelijk bedankt.

Tenslotte
De volgende nieuwsbrief verschijnt op dinsdag 13 november 2018.
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