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Inleiding 
Na een gezellig Sinterklaasfeest, zijn we nu alweer 

druk met de voorbereidingen voor het Kerstfeest. In 

de klassen worden de kerstliedjes al volop gezongen, 

de muzikanten oefenen om de muziek zo mooi 

mogelijk te laten klinken en de gedichtjes worden uit 

het hoofd geleerd. De kinderen zingen o.a: 

 

Er is niemand die een plaatsje heeft 

Maar God vergeet ons niet. 

Ik weet hoeveel Hij om ons geeft, 

en dat Hij alles ziet. 

Zijn liefde is het die ons warmt 

en ons bescherming biedt. 

Ik weet dat Hij een plaatsje heeft,  

nee, God vergeet ons niet. 

 

Met deze mooie boodschap: dat God ons kent, ons 

beschermt, om ons geeft en een plaatsje voor ons 

heeft, mogen we Kerstfeest vieren.  

 

Kerstvieringen 
Op woensdag 18 dec. vieren we het kerstfeest met de 

kinderen van groep 1 t/m 4 in de school. De viering 

begint om 19.00 uur. I.v.m. de veiligheid zijn er per 

gezin 4 mensen uitgenodigd. Wij vragen u vriendelijk 

om kleine kinderen thuis te laten.  

De kinderen van groep 1t/m4 mogen i.v.m. de 

kerstviering op donderdag een uurtje later naar 

school komen. U mág uw kind wel om 8.30 uur 

brengen. De juf en meester zijn gewoon op school. 

Op donderdag 19 dec. vieren we het kerstfeest met 

groep 5 t/m 8 in de Hervormde Kerk van Kerkwijk. 

Deze viering begint ook om 19.00 uur. Voor deze 

viering nodigen we iedereen van harte uit! 

 

Kerststukjes maken  
Evenals voorgaande jaren willen we ook dit jaar de 

65+ers weer verrassen met een door de kinderen ge-

maakt kerststukje. 

Weet u nog iemand die in het afgelopen jaar 65 is 

geworden, iemand van 65 jaar of ouder die nieuw is 

in Kerkwijk of Delwijnen of iemand die door overlij-

den of verhuizing niet meer in het dorp woont?  

Geeft u dit dan door aan meester Dirk Jan. 

 

We willen de kerststukjes maken op: 

dinsdagochtend 17 dec. vanaf 8.30 uur. 

We zoeken een aantal ouders, met of zonder groene 

vingers, om ons hierbij te helpen. Wie heeft zin en 

tijd? U kunt zich opgeven op de lijst bij de kleuter- 

ingang of stuur een mailtje naar juf Hannie.  

 

We willen de kerststukjes op  

vrijdagochtend 20 dec. vanaf 9.30 uur, 

bezorgen bij de 65+-ers. Hiervoor zoeken we chauf-

feurs. U krijgt dan steeds drie kinderen in de auto en 

een strookje met drie adressen waar zij een bakje 

mogen bezorgen. Wie helpt ons mee? 

Ook hiervoor kunt u zich opgegeven op de lijst  bij de 

kleuteringang of een mail sturen naar  juf Hannie. 

 

“Kerstgroen”gevraagd 
Om de kerststukjes te maken, hebben we wel groen 

nodig! Heeft u in de tuin nog een “kerstboom” of heg 

staan, die nodig gesnoeid moet worden, mogen wij  

de takken dan gebruiken? Het groen mag in een 

hoek van het speellokaal gelegd worden. Ook 

spulletjes om de kerstbakjes mee te versieren, zijn 

welkom! 

Leerkrachten groep 1&2 
Over de juffen in groep 1&2 is het volgende te 

melden: Juf Nel is nog steeds thuis. Ze ondergaat 

onderzoeken en het herstel gaat heel langzaam.  We 
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wensen juf Nel het allerbeste toe! Juf Rommy heeft 

aangegeven. i.v.m. privéomstandigheden per 1 

december te willen stoppen met werken. De kinderen 

hebben op een leuke wijze afscheid van haar 

genomen.  

Maandag 2 december is juf Tineke begonnen in 

groep 1&2. We heten juf Tineke van harte welkom en 

hopen dat ze zich snel thuis voelt op de Rank. Tot de 

voorjaarsvakantie gaat zij samen met juf José groep 

1&2 lesgeven. In deze nieuwsbrief stelt Juf Tineke 

zich voor. Na de voorjaarsvakantie komt er een 

nieuwe juf op onze school werken. Juf Sjoukje van 

Andel. Juf Sjoukje woont in Almkerk. Zij zal naast juf 

Tineke in groep 1&2 gaan werken. We zijn blij en 

dankbaar dat zo het onderwijs in groep 1&2 in 

rustiger vaarwater komt en er ook meer stabiliteit in 

de groep komt. Tot de voorjaarsvakantie mogen we 

gelukkig nog een beroep doen op juf José. 

 

Even voorstellen….. 
Goeiedag!  

Mijn naam is (juf) Tineke van der Ree Doolaard en ik 

ben 35 jaar jong. Ik ben jarig op 10 januari. 

Ik woon in Gameren, dus met mooi weer kan ik mak-

kelijk eens op de fiets komen. 

Ik ben getrouwd met Jaap en we hebben 3 kinderen 

gekregen. Noud is 7 jaar, Sofie is 5 jaar en Sem 3 jaar. 

Ik wilde vanaf mijn zesde juf worden en ben dan ook 

heel gelukkig als ik aan het werk ben in de klas.  

Ik vind het leuk in alle groepen, maar heb mij gespe-

cialiseerd op kleuteronderwijs. 

Na 14 jaar gewerkt te hebben in Wijk en Aalburg, heb 

ik nu erg veel zin in deze nieuwe uitdaging! Ik kijk er-

naar uit om te mogen werken met de gezellige kin-

deren, collega’s en ouders die ik al heb ontmoet of 

nog ga ontmoeten op de Rank! 

Voor wie nog vragen heeft, iedere maandag en dins-

dag ben ik op school in de kleuterklas, stel ze gerust!  

Veranderingen in groep 1&2 
Nieuwe mensen, betekent soms ook nieuwe gewoon-

tes. Voorheen was u gewend uw kleuter in de gang 

gedag te zeggen en de kinderen mochten alleen de 

klas in. Vanaf vandaag mag u uw kind in de klas bren-

gen, gezellig mee lopen naar het stoeltje, misschien 

nog eens even in het lokaal de prachtige werkjes van 

uw kind bewonderen, u kunt nog eens wat vragen 

aan de juf. De kinderen mogen op hun stoel een 

boekje lezen, of gewoon rustig kijken wat er om hen 

heen gebeurt.  

 

Daarnaast willen we ‘het meebrengen van speelgoed 

van thuis’ gaan beperken tot de vrijdagochtend. 

Op vrijdagochtend mag (het hoeft niet) uw kind 

speelgoed van thuis meenemen. Dan maken we daar 

tijd voor vrij om er ook echt mee te spelen.  

Alle overige dagen mag het speelgoed van thuis, ook 

echt thuis blijven! We hebben namelijk in de klas ont-

zettend leuk speelgoed, waar we nog iets van leren 

ook. Het zal misschien even wennen zijn, maar als we 

het met elkaar doen dan lukt het zeker weten! 

 

 

Ouderbijdrage 

Inmiddels hebben we van veel gezinnen de ouderbij-

drage binnen. Bedankt hiervoor! Toch missen we er 

ook nog een aantal! Bent u het nog vergeten, zou u  

het dan vóór de kerstvakantie nog over willen ma-

ken? Als het voor u financieel niet haalbaar is om de 

ouderbijdrage te betalen, dan hebben we daar begrip 

voor. Wilt u dit dan doorgeven door een mailtje te 

sturen naar: directie@pcbderank.nl ?  

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. 
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Nieuwe website   
Sinds vorige week hebben we een nieuwe website.  

Bnnen de SCOB is er voor gekozen om voor alle 

scholen een nieuwe website te maken. Zo wordt nog 

duidelijker dat we bij elkaar horen. Neem eens een 

kijkje. Het is mooi geworden! 

 

 
 

Nieuws uit de Voorschool 

Kerstfeest gaat natuurlijk over het verhaal van Jozef 

en Maria die voor de kleine baby Jezus gaan zorgen. 

Daar gaat het de komende twee weken over in onze 

boeken. We zingen liedjes als “kling klokje” en 

“knoop het even in je oren”. En we hopen wat mooie 

knutselwerkjes te maken over kerst.  

Er is geen speciale kerstviering, maar de kinderen krij-

gen wel allemaal een boekje mee in de laatste week. 

We wensen alle ouders alvast fijne feestdagen en 

Gods zegen voor 2020! 

Van de juffen Mieke, Yvonne en Lenny. 

 

Protocol bij ziekte leerkracht 
Als een leerkracht ziek is, wat doen we dan zoal om 

vervanging te krijgen? In de huidige tijd van 

lerarentekorten is het goed om hier over na te 

denken. Daarom hebben we het op papier gezet en 

er een protocol van gemaakt. U kunt het vinden in de 

bijlage. Goed om het eens door te lezen! Het kan dus 

voorkomen dat we echt geen vervanging kunnen 

vinden en genoodzaakt zijn om kinderen vrij te 

geven. We gaan er vanuit dat u daar dan op 

voorbereid bent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planning en agenda  
Aanwezigheid Hannie Molenaar: 

Volgende week op dinsdag, woensdag, donderdag 

en vrijdag (17 t/m 20 dec.) 

Maandag 6 jan., dinsdag 7 jan. en donderdag 9 jan. 

 

december  

10 dec. Contactavond groep 3 t/m 6 

17 dec.  Kerststukjes maken 

18 dec. Kerstviering groep 1 t/m 4  

19 dec.  Kerstviering groep 5 t/m 8 

20 dec.  Kerststukjes bezorgen. 

Begin kerstvakantie. Alle 

kinderen zijn om 12.00 uur vrij! 

  

  

januari  

6 jan. Eerste schooldag 2020 

7 jan. Maandopening 

8 jan  Gebedskring 

  

7 jan. Nieuwsbrief 

  

  

  

  

 

Dit was de laatste nieuwsbrief van dit jaar!  

Namens Team de Rank wens ik u allemaal goede 

kerstdagen, een Voorspoedig Nieuwjaar en een fijne 

vakantie toe! 

 

Hartelijke groeten, 

Hannie Molenaar 

 

 
 


