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Een nieuw jaar… 
En dan is de kerstvakantie alweer voorbij! We hopen 

dat u kunt terugkijken op twee mooie weken en dat 

de kinderen lekker uitgerust zijn.  

Ook wil ik u, namens het hele team, een goed en 

gezegend 2020 toewensen! 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn 

jou nabij op al je wegen 

met Zijn raad en troost en zegen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

Vanmorgen hadden we een gezamenlijke opening. 

Met alle kinderen zijn we zo het jaar begonnen. We 

hebben gezongen, gebeden en geluisterd naar het 

verhaal van De wijzen. De opdracht die we 

meekregen was: Vertel het goede nieuws door! 

Terugblik kerstvieringen 
We kunnen terugkijken op twee mooie 

kerstvieringen. Wat hebben de kinderen en de 

leerkrachten hun best gedaan om er mooie vieringen 

van te maken! Ook de kerstbakjes rondbrengen op 

vrijdag was weer een groot succes. Ouders die 

geholpen hebben met het maken van de bakjes en 

het rondbrengen bedankt voor jullie tijd en inzet! 

Ook wil ik de ouders van de activiteitencommissie 

bedanken voor al hun werk. Mede dankzij jullie inzet 

zag het speellokaal er prachtig uit!  

 

Opbrengst collecte Kerstviering 
De collecte van de kerstviering groep 5-8 heeft 

€124,90 opgebracht. Dit geld is bestemd voor ons 

goede-doelenproject van dit jaar: Bartimeüs. Allemaal 

heel hartelijk bedankt voor uw bijdrage! 
 

 

Zendingsgeld 
Zoals u weet mag uw kind ook elke maandag 

zendingsgeld meebrengen. Ook dit geld is bestemd 

voor stichting Bartimeüs. Van zomervakantie tot 

kerstvakantie hebben we als school € 85,50 gespaard. 

Eerlijk gezegd vinden wij dit heel weinig. Wilt u er een 

“goede gewoonte” van maken om uw kind op 

maandag een klein bedrag mee te geven? Zo kunnen 

wij aan het einde van het jaar een mooi bedrag 

overmaken aan deze stichting! 

 

Juf Nel 
Gelukkig kan ik melden dat het met juf Nel weer wat 

beter gaat. Ze krijgt steeds meer energie en heeft 

zelfs van de arbo-arts groen licht gekregen om weer 

een paar uur per week aan het werk te gaan. Juf Nel 

heeft aangegeven dat ze het werken in een 

kleutergroep fysiek te zwaar vindt. Omdat er binnen 

De Rank geen andere mogelijkheden zijn, is in goed 

overleg, besloten dat ze samen met Gert Tissink (de 

algemeen bestuurder) gaat kijken of ze op een 

andere school binnen de SCOB ander werk kan gaan 

doen. Zoals het er nu uitziet, gaat juf Nel in Brakel 

aan de slag. Dit betekent dus dat wij afscheid gaan 

nemen van Juf Nel. Dit vinden wij heel erg jammer, 

maar wij begrijpen ook dat de gezondheid van juf 

Nel het belangrijkste is. 

In een volgende nieuwbrief zullen wij u berichten  

hoe we het afscheid van juf Nel vorm gaan geven. 

 

Informatieavond MR 
De laatste jaren was het gebruikelijk dat er door de 

ouders van de MR in de eerste schoolweek van het 

nieuwe jaar een informatieavond wordt 

georganiseerd. Helaas is het dit keer niet gelukt om 

voor deze avond een inspirerende spreker vast te 

leggen. Daarom is er besloten dat de geplande avond 

op donderdag 9 januari niet doorgaat.  

http://www.pcbderank.nl/
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Inloophalfuur 
Vrijdagmorgen 17 januari bent u weer hartelijk 

welkom in de klas van uw kind. Vanaf 8.30 uur tot 

9.00 uur staat de deur van de klas open. U kunt dan 

bij uw kind aan tafel gaan zitten en je zo laten 

vertellen waar uw kind de hele dag mee bezig is op 

school. De kinderen vinden het altijd heel leuk als u 

even binnenloopt. Ook is buurtzorg jong aanwezig 

voor al uw vragen. 

 

 

Timmerman gezocht… 
In het lokaal van groep 1&2 willen we graag een 

nieuwe schuifkastenwand maken. Ook is het 

keukenblokje nodig aan vervanging toe. Daarom zijn 

we op zoek naar een handige timmerman. Heeft u 

interesse of vragen over de werkzaamheden dan 

horen we dat graag. 

 

Jas kwijt…. 
Aan de kapstok bij de keuken hangt al enkele weken 

een zwarte winterjas. Merk Pescara. De eigenaar mag 

deze op komen halen… 

 

Nieuws van De Voorschool 
Een berichtje van de voorschool. We hebben afscheid 

genomen van twee kinderen: Chris en Misha. 

We wensen hen veel plezier in hun nieuwe groep. 

De juffen van de voorschool hebben in het najaar de 

cursus Uk en Puk gevolgd.  

Vanaf 1 januari gaan we met dit programma werken. 

De pop Puk is nu een onderdeel van de groep. 

We zijn nu begonnen met 

het thema Welkom.  

Natuurlijk zijn er ook 

nieuwe kinderen 

welkom op de 

voorschool!!!  

 

 

 

 

 

De PR-commissie stelt zich voor… 
In 2015 is de PR-commissie opgericht. De PR-

commissie biedt ondersteuning bij de promotie van 

de school. De school heeft een minimum aantal 

leerlingen nodig en daarom is het belangrijk dat de 

kwaliteiten van de school goed onder de aandacht 

worden gebracht.  

 

De P-commissie bestaat op dit moment uit drie 

leden: Diana Groeneveld, (toezichthoudend 

bestuurslid SCOB), Cintia Stekelenburg (zelfstandig 

communicatieadviseur) en Hannie Molenaar 

(directie). 

 

De afgelopen jaren heeft de PR-commissie veel werk 

verzet. Denk hierbij aan de inrichting van de school 

en het schoolplein, brochures en advertenties, de 

schoolpromotiefilm, het aantrekken van nieuwe 

leerlingen en natuurlijk de berichten op de website, 

op Facebook en in de plaatselijke kranten. De 

commissie heeft ook een communicatieplan 

opgesteld dat ieder jaar wordt geactualiseerd. 

Inmiddels kunnen wij meedelen dat het erg goed 

gaat met het leerlingaantal, zowel op De Rank als op 

De Voorschool. Hier zijn we echt heel blij mee. 

 

De school ziet er goed uit: binnen hebben we een 

frisse moderne aankleding en buiten het mooie 

schoolplein. En we zijn van verre al goed zichtbaar 

met een groot spandoek.  Verder wordt de nieuwe 

website en facebook goed bijgehouden door onze 

fotografe: Mirelle Deckers.  

 

Over fotografie gesproken: inmiddels is de wet AVG 

al weer een tijdje van kracht. Voor het plaatsen van 

foto’s van de kinderen op de website en social media 

moeten de ouders toestemming geven. Er zijn ook 

ouders die hiervoor geen toestemming geven en wij 

als school gaan  hier zorgvuldig mee om. 

Wilt u, als ouder, alstublieft ook toestemming vragen 

aan andere ouders als u foto’s van medeleerlingen op  

social Media plaatst? Namens de school heel hartelijk 

dank daarvoor! 

Kent u ouders met kleine kinderen die misschien naar 

De Voorschool of De Rank willen komen? Fijn als u dit 

doorgeeft aan de school, dan krijgen deze ouders 

een uitnodiging om bij onze prachtige school te 

komen kijken! 

Een hartelijke groet van Diana Groeneveld en Cintia 

Stekelenburg! 
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Geen avondvierdaagse meer… 

𝐑𝐨𝐝𝐞 𝐊𝐫𝐮𝐢𝐬 𝐁𝐨𝐦𝐦𝐞𝐥𝐞𝐫𝐰𝐚𝐚𝐫𝐝 𝐳𝐞𝐭 𝐩𝐮𝐧𝐭 𝐚𝐜𝐡𝐭𝐞𝐫 

𝐁𝐨𝐦𝐦𝐞𝐥𝐞𝐫𝐰𝐚𝐚𝐫𝐝𝐬𝐞 𝐚𝐯𝐨𝐧𝐝𝐯𝐢𝐞𝐫𝐝𝐚𝐚𝐠𝐬𝐞……. 

 

"Met deze informatie van eerder dit jaar hebben wij 

geïnformeerd over de redenen waarom het Rode 

Kruis afd. Bommelerwaard dit jaar geen 

avondvierdaagse heeft georganiseerd. 

Helaas heeft de oproep van de organisatie niet geleid 

tot voldoende aanmeldingen van gekwalificeerde 

kandidaten om de avondvierdaagse Bommelerwaard 

met ondersteuning vanuit het Rode Kruis weer 

mogelijk te maken. Dit heeft het bestuur tot het 

besluit doen komen om vanuit het Rode Kruis 

definitief een punt te zetten achter de avond-

vierdaagse Bommelerwaard." 

 

Als Avondvierdaagsecommissie vinden wij dit 

ontzettend jammer, maar helaas is er niets aan te 

doen. Wij kijken terug op heel veel mooie jaren 

wandelen met elkaar en willen dan ook alle 

wandelaars èn vrijwilligers bedanken voor de 

gezelligheid en alle hulp die werd geboden! 

 

Wat waren het mooie jaren met mooie thema's waar 

we als deelnemers gehoor aan gaven en daarmee 

zelfs een keer op het 'podium' stonden. 

We hebben allerlei weersomstandigheden gehad, van 

echt bloedheet tot regen en onweer, maar we hielden 

altijd de lol erin! Erg jammer dat het nu voorbij is 

helaas. 

 

Er was nog een klein bedrag in kas voor dit 

evenement, maar aangezien we dit niet meer kunnen 

gebruiken waarvoor het bestemd is, hebben we als 

commissie besloten het bedrag voor het potje van de 

Activiteitencommissie van school te schenken. 

 

Nogmaals iedereen bedankt en wie weet komt er nog 

eens een ander leuk sportief evenement! 

Hartelijke groet namens de Avondvierdaagse-

commissie: 

 

Bert van Helden, Susan Versteeg, Marleen Oomen en 

Diana Groeneveld 

 

Stadswandeltocht 75 jaar vrijheid 
Op  vrijdagavond 31 januari 2020 vindt in het donker 

een stadswandeling plaats voor basisschool-

leerlingen. De wandeling start en eindigt bij het Joods 

monument in Zaltbommel. Studio Roosegaarde heeft 

in het kader van ’75 jaar vrijheid’ een speciaal 

lichtkunstwerk ontworpen. Een deel van dit kunstwerk 

is 31 januari opgesteld bij het Joods monument in 

Zaltbommel.  Het kunstwerk met de naam Levenslicht 

is het (tijdelijke) lichtmonument ter herinnering aan 

de slachtoffers van de Holocaust in onze gemeente. 

Tijdens de wandeling op 31 januari zal er speciale 

aandacht zijn voor de jonge slachtoffers van de 

Holocaust uit Zaltbommel. Het beloofd een 

bijzondere ervaring te worden.  

Wilt u meewandelen dan kunt u zich opgeven 

via:   jrooijens@zaltbommel.nl 

 

 

planning en agenda  
Aanwezigheid Hannie Molenaar: 

Wekelijks op maandag en dinsdag. 

Daarnaast op: donderdag 9,16 en 23 januari.  

 

januari  

8 jan. hoofdluiscontrole 

8 jan. gebedskring 

17 jan. Inloophalfuur (8.30 uur-9.00 uur) 

28 jan. nieuwsbrief 

  

  

  

  

 

Heeft u nog vragen over deze nieuwsbrief dan hoor 

ik het graag. 

Hartelijke groeten, 

Namens Team de  Rank, 

Hannie Molenaar 

 

mailto:jrooijens@zaltbommel.nl

