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Inleiding 
In deze nieuwsbrief leest u weer de laatste 

nieuwsfeiten over de Rank. Op school zijn we druk 

met de voorbereidingen voor Sinterklaas, maar ook 

wordt er in de groepen al druk geoefend voor het 

Kerstfeest.  

 

Contactmiddag en – avond 
Op dinsdag 26 november bent u weer van harte 

uitgenodigd om te komen praten met de juf of 

meester van uw kind. Alle oudste kinderen van het 

gezin hebben vorige week de uitnodiging 

meegekregen. U kunt nog tot morgen het 

antwoordstrookje inleveren. Vrijdag krijgt u via de 

mail het rooster. 

Groep 1&2  
Zoals u inmiddels weet is juf Nel voor langere tijd 

met ziekteverlof. Maandag 4 november is er een 

informatiebijeenkomst geweest voor de ouders en 

verzorgers van groep 1&2. Ouders zijn daar 

geïnformeerd over de invulling van de vervanging in 

deze groep. Per 1 december hebben we een nieuwe 

leerkracht kunnen benoemen voor onze school. Juf 

Tineke van der Ree Doolaard uit Gameren. Zij komt 

op de maandag en dinsdag werken in de groep. In 

een volgende nieuwsbrief zal zij zich zelf voorstellen. 

 

Ouderbijdrage 
Fijn, dat al aardig wat ouders de ouderbijdrage 

betaald hebben. Bent u het nog vergeten, wilt u het 

dan nog doen? Van dit geld kunnen we o.a. de 

kerstboeken en Sinterklaascadeautjes kopen. 

Binnen de Stichting Christelijk Onderwijs Bomme-

lerwaard (SCOB) zijn de volgende bedragen afge-

sproken: 1e kind € 20,00  

   2e kind € 15,00  

   3e kind € 10,00  

        4e kind € 10,00  

U kunt het geld overmaken op de rekening van de 

school: NL 02 RABO 0322627354  

Graag met vermelding van de naam van het kind. 

 

Werkdrukgelden 
Sinds vorige jaar krijgen scholen extra geld om de 

werkdruk voor leerkrachten te verminderen. Dit 

houdt in dat een leerkracht bijv. vrij-geroosterd kan 

worden om buiten de groep bezig te zijn met zaken 

die te maken hebben met de eigen groep. Denk aan: 

administratie wegwerken, gesprekken voorbereiden, 

nakijkwerk wegwerken, rapporten maken e.d. Elke 

groep krijgt hiervoor 22 uur op jaarbasis. Op onze 

school vult juf Wilma de werkdrukgelden in voor 

groep 5 t/m 8. Dit betekent bijv. dat juf Wilma een 

dag voor groep 7/8 gaat, zodat juf Jolanda haar 

administratie kan bijwerken. Bij de groepen 1 t/m 4 

vult juf Gertrude dit in. Vanaf volgende week neemt 

juf Gertrude elke dinsdagmiddag vanaf half 2 de 

groep van Meester Dirk Jan over. Meester Dirk  Jan 

kan dan aan de slag met andere taken.  

 

75 jaar bevrijding 
Volgend jaar vieren we dat Nederland 75 jaar bevrijd 

is. Reden genoeg om hier extra aandacht aan te 

schenken. Op woensdag 27 november komt dhr. 

Gerrit Verkuil een gastles geven in groep 7&8. Hij 

komt een verhaal vertellen over de oorlog. De 

bedoeling is, dat de kinderen na deze gastles zelf op 

zoek gaan naar een oorlogsverhaal in hun familie- of 

kennissenkring. Het mooiste verhaal wordt 

voorgelezen tijdens de 4-herdenking. 
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Bureau Halt 
Op 3 december komt bureau Halt in groep 7&8 een 

les verzorgen. Halt verzorgt voorlichtingen voor leer-

lingen in het basis- en voortgezet onderwijs. Ze gaan 

een les geven over: Invloed op de groep. 

Leerlingen leren dat negatieve groepsdruk voor pro-

blemen kan zorgen. Leerlingen denken na over hoe 

zij kunnen voorkomen dat ze door groepsdruk in een 

vervelende of zelfs strafbare situatie terechtkomen. 

We hopen op een leerzame les! 

 

Sinterklaasfeest 
Op 5 december hopen we weer het Sinterklaasfeest 

te vieren. Om 9.00 uur verwelkomen we de pieten op 

het plein. Daarna brengen de pieten een bezoekje 

aan alle klassen. En nu maar hopen dat ze voor alle 

kinderen van groep 1 t/m 4 weer een leuk cadeautje 

bij zich hebben!! De kinderen van groep 5 t/m 8 

maken weer een surprise. Zij krijgen daarvoor deze 

week nog een aparte brief mee naar huis. 

Op donderdag 28 november mogen alle kinderen 

hun schoen zetten.  

 
 

Nieuws van de voorschool  
De afgelopen weken hebben we gewerkt over de 

kleuren rood, oranje, geel en groen. 

Naar aanleiding van het boekje blauwtje en geeltje, 

hebben we verfwerkjes gemaakt. De kinderen 

ontdekten dat wanneer blauwtje en geeltje samen 

knuffelden er een groene kleur ontstond.  

Het liedje over de kleuren hebben we vaak gezongen; 

kleuren, kleuren allemaal kleuren, rood, oranje, geel, 

groen, paars en blauw…. 

We hebben eindeloos gesorteerd in kleuren met 

kleurenknopen, gekleurde houten blokken, duplo, 

regenboog….kijk maar om je heen.  

 

Nu is Sint in het land met zijn Pieten. We hebben 

gepraat over daken, trapjesdak, schuin dak, rond 

dak… en we hebben al veel geklommen. Naar 

aanleiding van het leesboekje ‘Kleine Klaasje’, gaan 

we verkleden, cadeautjes inpakken, memory spelen, 

nieuwe woorden leren en nog veel meer. 

 

Maandag 2 en dinsdag 3 december vieren we het 

sinterklaasfeest hier op school, Donderdag 5 

december ook, we verwachten dat Piet dan een 

cadeautje komt brengen voor de hele groep. We 

verwachten dat dit een kort en gezellig bezoek wordt. 

 

Kerstvieringen op de Rank 
Ook dit jaar zijn er weer twee kerstvieringen op de 

Rank. De viering van de onderbouw vindt op 

woensdag 18 dec. plaats in het speellokaal van de 

school. De viering begint om 19.00 uur. Vorige jaar 

was het erg druk en dit zorgde voor een onveilige 

situatie. Daarom hebben we dit jaar besloten dat er 

per gezin 4 mensen mogen komen. Ook willen wij 

vragen om kleine kinderen thuis te laten.  

Het kerstfeest van groep 5 t/m 8 vieren we in de kerk. 

Het begint om 19.00 uur en hiervoor is iedereen van 

harte uitgenodigd.  

planning en agenda  
Aanwezigheid Hannie Molenaar: 

Wekelijks op maandag en dinsdag. 

Daarnaast op: donderdag 21 en 28 november en op 

donderdag 5 december   

 

november  

26 nov. Contactmiddag en -avond 

27 nov. Gastspreker in groep 7&8 

  

december  

3   dec. Bureau Halt in groep 7&8 

4   dec. Gebedskring 

5   dec. Sinterklaasfeest  

10 dec. Volgende nieuwsbrief 

  

  

18 dec.  Kerstviering groep 1 t/m 4 

19 dec.  Kerstviering groep 5 t/m 8 

20 dec. Begin kerstvakantie: alle kinderen 

om 12.00 uur vrij! 

  

 

Heeft u nog vragen over deze nieuwsbrief dan hoor 

ik het graag!  

Hartelijke groeten,  

Namens team de Rank,  

Hannie Molenaar 


