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Inleiding 
De eerste drie schoolweken zitten er al weer op!  Wat 

gaat het toch snel. De kinderen zijn weer een stukje 

wijzer geworden, de leerkrachten leren de kinderen 

steeds beter kennen en zelf raak ik ook steeds meer 

thuis op De Rank!  In deze nieuwsbrief leest u weer 

allerlei schoolse zaken. Veel leesplezier! 

 

Terugblik informatieavond  
We kijken terug op een goed bezochte informatie-

avond. Fijn dat u zo betrokken bent bij De Rank!  

Met elkaar hopen we er een mooi jaar van te maken.  

Zoals u op de informatieavond hebt gehoord, zijn we 

nog op zoek naar ouders die ons kunnen helpen bij 

het leesonderwijs (kinderen helpen met Bouw) Vindt 

u het leuk om uw steentje aan de Rank bij te dragen, 

loop even binnen of stuur een mailtje naar 

directie@pcbderank.nl  

Voor de verkeerscommissie hebben zich twee ouders 

aangemeld. Darina Nuland en Cees de Bijl. Zij zijn 

vanaf nu naast Suzan Zuidhof de verkeersouders van 

onze school! Fijn dat deze commissie weer voltallig is. 

 

Meester- en juffendag 
Donderdag 19 september is het feest op De Rank! De 

meester- en juffen vieren op deze dag allemaal hun 

verjaardag. We beginnen gezellig in de eigen groep. 

Om 9.15 uur vertrekken we naar de Drunense Duinen 

om daar traditiegetrouw een gaaf spel te spelen.  Om 

14.30 uur hopen we weer terug op school te zijn.  

Voor deze dag krijgt iedereen nog een persoonlijke 

uitnodiging, maar we zijn nu al op zoek naar 

chauffeurs en begeleiders. De intekenlijsten hangen 

al in de voorhal en ook bij groep 1 en 2. We hopen 

op veel enthousiaste chauffeurs / begeleiders (of 

beide)! Leuk als u deze feestdag mee kunt helpen! 

 

Gebedskring 
Samen bidden en danken voor de school, het team, 

de kinderen en alles wat met de school te maken 

heeft. Wat bijzonder mooi om die iedere maand met 

elkaar als ouders te mogen doen. De kracht van 

gebed is zo groot en machtig! 

Bijna iedere eerste woensdag (zie de uitzonderingen 

op de jaarkalender) is er gebedskring om 8.30 uur 

inde ruimte van de Ukkeklup. Welkom om aan te 

sluiten, mee te bidden of een keer te komen kijken. 

De eerstvolgende datum is woensdag 2 oktober.  

 

School, kerk en gezinsweek (SGK) 
Als christelijke school vinden we het belangrijk om 

een nauwe band te hebben met u als ouders, maar 

ook met de kerk in ons dorp. Daarom vieren we de 

bid- en dankdagen in de kerk, maken we bij de  

kerstviering van de bovenbouw gebruik van het  

kerkgebouw en hebben we jaarlijks een SGK-week!  

Een week waarin we rond een thema de 

Bijbelverhalen vertellen en verwerken, de kinderen 

een Bijbelverhaal mee krijgen die u thuis kunt 

voorlezen en een week die we als school afsluiten 

met een gezamenlijke kerkdienst. Dit jaar is de SGK-

week van 30 september t/m 6 oktober. 

Het thema is dit jaar: Kom maar op!  
 

Heb je een vraag over God? Vind jij de bijbel 

een moeilijk boek? Wie is Jezus? Het maakt 

niet uit wat je wil vragen, wij zeggen: Kom 

maar op! 
 

We beginnen deze week met een centrale opening 

met alle kinderen. De afsluit- of themadienst is op 

zondag 6 oktober om 9.30 uur in de Kerk. Hartelijke 

welkom in de dienst! 
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Jaarkalender 
Vorige week hebben alle oudste kinderen de 

jaarkalender meegekregen. Heeft u er nog geen één 

gehad, laat het even weten. Misschien is het u 

opgevallen dat de verjaardagen van de kinderen niet 

meer op de kalender staan. I.v.m. de nieuwe 

regelgeving rond de privacy hebben we besloten dat 

niet meer te doen. 

 

Meespelen in de kinderopera Brundibár 
Ter gelegenheid van ’75 jaar Vrijheid’ gaat de 

muziekschool Zaltbommel in mei 2020 een 

bijzondere voorstelling maken én uitvoeren: 

kinderopera Brundibár. Brundibár is een van 

oorsprong Tsjechische kinderopera die in 1943 door 

en voor kinderen in concentratiekamp Theresienstadt 

maar liefst 55 keer werd uitgevoerd. 

Ben je tussen de 9 en 13 jaar? Hou je van muziek, 

zingen, acteren en wil je iets speciaals meemaken? 

Meld je dan aan vòòr 14 september. In de bijlage 

vind je meer informatie over de opera en hoe je mee 

kunt doen.  

 

Burendag 
Op zaterdag 28 september organiseert de 

dorpsvereniging weer een burendag. In de bijlage 

leest u wat er allemaal voor de kinderen te doen is. 

Opgeven voor de vis- of bakwedstrijd kan nog tot 19 

september! 

 

Ukkeklup 
We hebben maandagochtend 2 september juf Heleen 

uitgezwaaid met een bloemetje en onze zelf-

gemaakte handtekeningen.  

Donderdag 12 september start een nieuwe juf bij de 

voorschool. Juf Yvonne is vanaf dan alle donderdagen 

op onze voorschool.  Ondertussen zijn er ook drie 

nieuwe kinderen, die bij ons komen spelen. Welkom 

Jefta, Anna en Nick !!! 

 

Donderdag 19 september vieren we de verjaardag 

van Bas. (op juffendag) Op maandag en dinsdag 

vieren we zijn verjaardag ook met de kinderen die 

niet op donderdag komen. Bas trakteert, dus de 

kinderen hoeven deze week geen fruit mee te nemen, 

wel hun eigen drinken. Omdat er de komende weken 

nog enkele kinderen op de voorschool starten en er 

erg veel veranderingen qua juffen zijn geweest, 

hebben we besloten dat we de juffendag dit jaar in 

en rond onze eigen school vieren. We hopen op een 

fijne feestweek!!! 

 

 

 
 

planning en agenda  
Aanwezigheid Hannie Molenaar: 

wekelijks op maandag en dinsdag. 

daarnaast op: donderdag 12 september, donderdag 

19 september, woensdag 25 september en 

donderdag 3 oktober. 

 

september  

19 september Meester- en juffendag 

30 september 

t/m 6 oktober 

School-Gezin-Kerk-themaweek 

  

oktober  

1 oktober Nieuwsbrief 

1 oktober Juf Gertrude jarig 

2 oktober 8.30 uur Gebedskring 

6 oktober 9.30 uur Gezinsdienst 

  

  

  

  

 

Heeft u nog vragen over deze nieuwsbrief, dan hoor 

ik ze graag!  

Hartelijke groeten, ook namens het hele team van De 

Rank! 

Hannie Molenaar 


