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Inleiding 
In deze nieuwsbrief leest u weer de laatste nieuwtjes 

van de Rank. Op dit moment worden de laatste Cito-

toetsen afgenomen. De leerkrachten zijn al druk 

bezig met het maken van de rapporten. Volgende 

week maandag krijgen de oudste kinderen van het 

gezin de uitnodiging voor de spreekmiddag en -

avond mee. Een drukke periode dus voor kinderen, 

meester en juffen. 
 

Onderwijsstaking 
Wellicht vernam u het al vanuit de pers, op donder-

dag 30 en vrijdag 31 januari a.s. is voor het basison-

derwijs opnieuw een landelijke stakingsdag 

aangekondigd. Evenals tijdens de vorige stakingsda-

gen staat de problematiek binnen het onderwijs 

daarin centraal. Al langere tijd wordt aandacht ge-

vraagd voor het aantrekkelijk maken van het vak van 

leerkracht. In de nieuwe cao is deels tegemoet geko-

men aan de salaris-eisen. Aspecten als werkdruk en 

problematiek lerarentekort kregen naar de mening 

van velen minder aandacht. 

 

Het bestuur van de SCOB herkent en erkent de pro-

blematiek zoals hierboven geschetst. Via onze bestu-

renorganisaties en de verschillende politieke partijen 

vragen wij hiervoor aandacht bij de minister. Wij drin-

gen erop aan maatregelen te treffen die structureel 

bijdragen aan de oplossing van de problematiek zo-

als die op dit moment binnen het basisonderwijs 

wordt ervaren. Hoewel het bestuur het recht van sta-

king erkent, wordt dit door ons niet aangemoedigd. 

Liever bewandelen wij de weg van overleg en onder-

handelingen. Die hebben eerder ook tot resultaat ge-

leid. Daarom staken wij op De Rank niet. 

 

Afscheid juf Nel 
Op dinsdag 18 februari willen we afscheid nemen van 

juf Nel. De kinderen doen dit vanaf 13.00 uur met de 

hele school in het speellokaal. We willen u als ouders, 

oud-leerlingen en belangstellenden ook de 

gelegenheid geven om afscheid te nemen. Dit kan op 

deze middag vanaf 14.30 uur tot 16.00 uur.  

De kinderen hebben vandaag een aparte brief 

meegekregen met meer informatie over het afscheid.  

Veiligheid rondom de school 
Tijdens het brengen en halen van de kinderen is het 

altijd druk met auto’s bij de school. Er zijn 

onvoldoende parkeerplaatsen. Toch willen we  u 

vragen om niet op de drempel voor de ingang van de 

school te parkeren. Ook het dubbel parkeren zorgt 

voor onveilige situaties. Wilt u ook op uw snelheid 

letten als u rond het grientje rijdt? De veiligheid van 

onze kinderen vinden we erg belangrijk. 

 

 
 

Parro 
Na de voorjaarsvakantie willen we een pilot starten in 

groep 3&4 met Parro. 

Parro is dé communicatie-app om ouders bij de 

school te betrekken. Het maakt het organiseren 
van activiteiten en gesprekken een stuk 

eenvoudiger. 

De ouders en verzorgers van de kinderen in groep 3 

& 4 krijgen hier nog een apart mail over van de 

meester. Het grote voordeel is dat ouders korte 

berichten via deze app naar de meester kunnen 

versturen. Ook kan de meester zelf berichten 

versturen. De komende tijd wordt een periode van 

uitproberen. Als we het goed vinden werken, wordt 

het ook uitgezet naar de andere groepen.  

Mad sciene op school 

http://www.pcbderank.nl/
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Bijna is het zover!! Op maandag 3 februari komt er 

een gekke professor van Mad sciene een 

spectaculaire science show geven op onze school! 

Na deze leuke & leerzame show kunnen de leerlingen 

van groep 3 t/m 8 zich inschrijven voor een 

naschoolse wetenschap en techniek cursus.  

 
De cursus is op maandag om 14:45, vanaf 2-3-2020 . 

De lessen duren een uur. Dit jaar gaan we aan de slag 

met Natuurlijke Natuurkunde! Tijdens de 6-weekse 

cursus staat elke week een ander thema centraal, met 

onder andere lessen over licht en geluid, 

magnetisme, scheikunde, en optische illusies. 

 
Of Dat het neit uit mkaat in wlkee vloogdre de ltteers 

in een wrood saatn, als de eretse en de ltaatse ltteer 

maae op de jiutse patals saatn.  

Na de voorstelling krijgen de kinderen een formulier 

mee waarop ze zich in kunnen schrijven voor de 

cursus. 

Pittige Plustorens (PPT) 
Op onze school hebben we in het verleden met de 

Pittige Plustorens gewerkt. Begin dit jaar hebben we 

tijdens de informatieavond uitgelegd dat de PPT even 

gingen stoppen om zo eerst een goed beleids-

document te schrijven om daarmee duidelijk te 

krijgen welke kinderen in aanmerking komen voor 

PPT. Vanaf deze week starten we weer met PPT, op 

dinsdagmiddag, o.l.v. Jolinda Boere, de moeder van 

Jelmer, Thijmen en Laurens. Als uw kind mag 

deelnemen aan de Pittige Plustorens, heeft u dat van 

de leerkracht van uw kind gehoord. De kinderen 

worden ingedeeld in kleine groepen en zullen in 

tweetallen werken aan een opdracht gedurende 10 

weken. Na deze 10 weken kijken wij opnieuw welke 

leerlingen er dan mogen deelnemen.  

Hierbij wat algemene informatie over het werken met 

de Pittige Plustorens. 

Het aanbod van de Pittige Plustorens is bedoeld voor 

kinderen uit groep 5-8 van de basisschool. Wij  

plaatsen kinderen in de Pittige Plustorens-groep die 

op basis van leerresultaten en een onderzoekende 

houding laten zien dat zij meer uitdagende leerstof  

 

aankunnen. De opdrachten van de Pittige Plustorens 

doen een beroep op het praktisch, creatief en 

analytisch denken van kinderen. Het werken met dit 

materiaal verloopt via de stappen van het “TASC- 

model”, zie afbeelding hieronder. Zo leren kinderen 

zich te verdiepen in de materie, te ontwerpen en te 

plannen, door te zetten, te testen, bij te stellen, te 

presenteren en te evalueren. Elk kind leert hiervoor 

persoonlijke doelen op te stellen, die ook weer met 

het kind worden geëvalueerd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excursie groep 1&2 
Op maandag 17 februari gaat groep 1&2 op excursie 

naar het Stadskasteel in Zaltbommel. Zij gaan daar op 

ontdekkingstocht en leren er van alles over oude 

verzamelingen. De kinderen krijgen hier een aparte 

mail over van de juf. Het wordt vast een leerzame en 

gezellige morgen! 

 

Nieuws van de voorschool 
De pop Puk, van de nieuwe methode, is bij de 

peuters al een bekende. 

We hebben samen met Puk gekeken hoe alles in ons 

speellokaal heet, van de kraan tot de bouwhoek…. 

Regelmatig vonden we proppen in, voor achter of 

naast de papierdoos, dus we hebben heel wat 

opgeruimd.  

Deze week zijn we bezig met het schoonmaken van 

het speellokaal, met sopdoekjes, bezem… We hebben 

meteen de speelhoeken anders gesitueerd. 

Volgende week gaan we beginnen met Moppereend. 

Een boek wat bij de voorleesdagen wordt 

gepromoot. Moppereend zoekt op de boerderij een 

vriendje om mee te spelen, maar niemand begreep 

hem, tot…. 

Tot ziens op de voorschool!!!! 
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Voorlezen in de Bibliotheek  
Moppereend … woensdag 29 januari  

van 14.30 tot 15.30 in bibliotheek 

Zaltbommel 

 
Eend is mopperig. Haar vijver is opgedroogd en er is 

niemand die met haar wil spelen. Tenminste... dat 

vindt zij. Want ze wil niet gaten graven met Hond. 

Niet met Varken in de modderpoel. Niet kraaien met 

Haan. Niet soezen met Schildpad. Niet een lekker 

hapje eten met Geit. Dus... NIEMAND wil met haar 

spelen. En dan wordt ze ook nog achtervolgd door 

een grijs wolkje dat boven haar hoofd steeds 

donkerder en groter wordt. Wat voor een wolk was 

dit? Was het een SOMBERwolk? Was het een 

TREURwolk? Of zou het... was het... een 

MOPPEREENDwolk? 

 

Een half uurtje voorleespret voor kinderen. Kom naar 

de bibliotheek, neem een vriendje of vriendinnetje 

mee en schuif lekker aan om te luisteren naar een 

gek, leuk, spannend of mooi verhaal. 
Voorlezen is leuk voor iedereen. Lekker even luisteren naar 
een gek, leuk, spannend of mooi verhaal. Je komt even in 
een andere wereld terecht. Soms leer je er ook iets van. 
Verhalen prikkelen de fantasie, ontwikkelen het taalgevoel 
en breiden de woordenschat uit. 

Aanmelden is niet nodig en deelnemen is gratis.  

 

Nieuwsbrief Sport en Spel  
In de bijlage treft u weer de nieuwsbrief van Sport en 

Spel aan. Voor activiteiten na schooltijd is er in febru-

ari en maart weer heel veel keuze.  

Je kunt vies worden van knutselen, lekker struinen of 

meedoen aan een obstakelrun. En als je graag schoon 

blijft, is er ook genoeg te doen, zwemmen 

bijvoorbeeld of kleutergym. 
 

 
 
 

 

Cursus Positief opvoeden 
Luistert uw dochter niet, heeft uw zoon last van 

driftbuien, wordt uw kind gepest of wil het juist altijd 

de baas spelen? Vindt u het moeilijk om consequent 

te zijn en vindt u opvoeden stressvol? Dan is deze 

cursus misschien iets voor u!  In de bijlage vindt u 

meer informatie. 

 

planning en agenda  
Aanwezigheid Hannie Molenaar: 

Wekelijks op maandag en dinsdag. 

Daarnaast op: donderdag 30 januari, vrijdag 7 

februari en donderdag 13 februari. 

 

 

februari  

3 febr. Mad science 

5 febr. Gebedskring 

5 febr. Extra hoofdluiscontrole 

10 febr. Rapporten mee 

11 febr.  Schoolkeuzegesprekken groep 8 

13 febr. Tienminutengesprekken middag 

en avond groep 1 t/m 7 

17 febr. Excursie groep 1&2 Stadskasteel 

18 febr. Afscheid juf Nel 

18 febr. Volgende nieuwsbrief 

  

24 t/m 28 febr. Voorjaarsvakantie 

  

 

Heeft u nog vragen over deze nieuwsbrief dan hoor 

ik het graag. 

 

Hartelijke groeten, 

Namens Team de Rank, 

Hannie Molenaar 

 


