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Inleiding 
Dit is alweer de laatste nieuwsbrief voor de 

voorjaarsvakantie. De kinderen hebben hun rapport 

gekregen, de gesprekken zijn geweest, de kinderen 

van groep 8 hebben het advies voor het voortgezet 

onderwijs gekregen. Kortom het is een drukke tijd 

geweest voor kinderen en leerkrachten. Daarom is 

het goed om even een weekje uit te rusten om zo 

met nieuwe energie en frisse moed de volgende 

periode in te gaan. Het team van de Rank wenst u 

allemaal een fijne vakantie! 

Afscheid juf José 
Wat kun je veel bewondering hebben voor een juf die 

al 70 jaar is en nog steeds met zoveel passie en 

enthousiasme voor de klas staat! We zijn blij en 

dankbaar dat we een poosje van de inzet van juf José 

mochten genieten. Vrijdag nemen we afscheid van 

haar. Samen met de kinderen van groep 1&2 heeft ze 

een gezellige spelletjes morgen en eten ze tenslotte 

nog friet met elkaar. Juf José, heel erg bedankt voor 

je werk op de Rank! We wensen je de zegen van God 

toe!. Juf José heeft aangegeven dat ze best wel eens 

wil invallen op de Rank, dus we zien haar vast en 

zeker nog wel eens terug op onze school. 

 

Welkom juf Sjoukje 
Na de voorjaarsvakantie komt er in groep 1&2 een 

nieuwe juf. Juf Sjoukje van Andel. Ze woont in 

Almkerk. In de volgende nieuwsbrief zal ze zich 

voorstellen. We heten juf Sjoukje van harte welkom 

op de Rank en we hopen dat ze zich snel thuis zal 

voelen op onze school. Juf Sjoukje gaat werken op 

woensdag, donderdag en vrijdag. 

Medezeggenschapsraad 
Woensdag 29 januari kwam de 

medezeggenschapsraad bij elkaar voor een overleg 

met de directie.  

We bespraken de volgende onderwerpen: 

- Hannie deelde de indrukken van haar eer-

ste halfjaar als directeur bij De Rank. 

- De begroting voor het jaar 2020 

- De adviesaanvragen vanuit de gemeen-

schappelijke medezeggenschapsraad van 

de SCOB (medicatiebeleid, sponsorbeleid 

en professioneel statuut) 

- Het vakantierooster 20-21 (we volgen 

hierin de regionale afspraken) 

- De jaarlijkse thema-avond gaat dit jaar 

niet door. In januari 2021 zal de volgende 

thema-avond zijn. 

En we zijn blij dat we een nieuw lid namens de ouders 

mogen verwelkomen in de MR: Wilma Minnema 

(moeder van Daniël en Jonathan) Hiermee zijn we 

weer op volle sterkte! 

 

Ons volgende overleg is op woensdag 8 april. 

 

 

Identiteitscommissie 
Beste ouders/verzorgers, 

Als Identiteitscommissie hebben we in februari weer 

een bijeenkomst gehad waarbij we diverse items 

besproken hebben die onderdeel zijn van de 

protestants christelijke identiteit van de school. 

Met elkaar hebben we o.a. teruggeblikt op de 

vieringen van het kerstfeest en de kerkdienst op de 

dankdag. Ook hebben we gesproken over de lessen 

en de kennis van de Bijbel die op school wordt 

doorgegeven en verteld. We zijn oprecht dankbaar 

voor een christelijke school waar de Bijbel opengaat 

en waar wordt gebeden en gezongen! 

Hebt u vragen over bovenstaande onderwerpen of 

wilt u ons iets anders melden? Schroom niet, maar 

stuur een mailtje aan ic@pcbderank.nl. 

http://www.pcbderank.nl/
mailto:ic@pcbderank.nl
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Biddag 2020 
‘Vraag gerust!’, dat is het thema van de biddag 

2020. We staan stil bij het verhaal uit Lukas 11:1-13, 

waar Jezus Zijn discipelen leert wat ze kunnen bidden 

en met welke houding ze dat mogen doen.  

Met de laatste dankdag hebben we gemerkt dat de 

kinderen van groep 1&2 best jong zijn om met de 

klas naar de kerk te gaan. Daarom hebben we, in 

goed overleg met de identiteitscommissie, besloten 

dat de kinderen van groep 1&2 tijdens bid- en 

dankdagen voortaan op school blijven. Wilt u wel 

graag dat uw kind mee naar de kerk gaat, dan mag u 

uw kind in groep 1&2 ophalen en zelf meenemen 

naar de kerk. Met de kinderen van groep 3 t/m 8 

hopen we kerkdienst zoals gebruikelijk te bezoeken.  

 

Inloophalfuur 
Vrijdag 6 maart is er weer een inloophalfuur. Van 8.30 

uur tot 9.00 uur bent u hartelijk welkom in de groep 

van uw kind. De koffie staat klaar!  Ook is buurtzorg 

jong weer aanwezig voor al uw vragen. 

 

Studiedag SCOB 
Op woensdag 18 maart hebben de leerkrachten een 

studiedag met alle scholen van de SCOB (Stichting 

Christelijke Scholen Bommelerwaard) Alle kinderen 

zijn deze dag vrij! 

 

 
 

Week 23 t/m 27 maart 
In de week van 23 t/m 27 maart zijn de kinderen van 

groep 1 t/m 4 vrij! De kinderen van groep 5&6 gaan 

maandag t/m woensdag wel gewoon naar school. De 

kinderen van groep 7&8 gaan deze dagen op 

schoolkamp. Op donderdag en vrijdag zijn alle 

kinderen vrij! De leerkrachten hebben op vrijdag een 

studiedag.  

 

 

 

 

Schoolkamp groep 7&8 
Bijna is het zover! Het schoolkamp! De kinderen van 

groep 7 & 8 (en de juf) kijken er al maanden naar uit! 

Van maandag 23 t/m woensdag 25 maart gaan ze op 

de fiets naar kampeerboerderij Het Kraanven in Loon 

op Zand. De ouders van groep 7&8 hebben hier al 

eerder een mail over gekregen. En volgende week  

krijgen ze nog een mail met meer informatie. Denkt u 

er nog aan om het kampgeld te betalen? Dit kan op 

rekening: NL02RABO0322627354 Graag met 

vermelding van de naam van het kind. 

 

 

Nieuws van de Voorschool 
Afgelopen weken hebben we over “Moppereend” 

gewerkt. Dit is het prentenboek van het jaar 2020.  

Twee kinderen van de voorschool hebben een 

broertje gekregen: bij Maud is Stijn geboren en bij 

Joas is Manoach geboren. Gefeliciteerd! 

Joas gaat na de voorjaarsvakantie naar groep 1. We 

wensen hem daar veel plezier! 

Na de vakantie gaan we werken met het project ‘eet 

smakelijk’. 

Door nieuwe wetgeving worden de juffen vanuit de 

SCKB begeleid door een teamleidster Arina Struijk. En 

een pedagogisch coach Lenny van den Berg. Op de 

website van de school kunt u onder het kopje Voor-

school de linkjes weer vinden waar deze nieuwe za-

ken in beschreven zijn. Mocht u nog vragen hebben 

dan horen we dat graag. 

 

Verzoek van de buschauffeur 
Op donderdagmiddag is het voor de buschauffeur 

van de gymbus lastig om de kinderen om 14.30 uur 

bij het hek voor de school af te zetten. Dit komt 

vooral omdat er auto’s geparkeerd staan in de bocht 

bij de school. Vriendelijk verzoek van de chauffeur 

om de weg in de bocht vrij te houden en uw auto 

ergens anders te parkeren. 
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Vakantierooster 2020-2021 
Voor de ouders die de vakanties voor het volgende 

cursusjaar al willen boeken, geven wij hier alvast het 

vakantierooster voor 2020-2021: 

Herfstvakantie:             19 t/m 23 okt. 

Kerstvakantie:               21 dec. t/m 1 jan. 

Voorjaarsvakantie:        15 t/m 19 febr. 

Goede Vrijdag:              2 april 

Pasen:                           4 en 5 april 

Koningsdag:                  27 april 

Meivakantie:                  3 t/m 14 mei 

Pinksteren:                    23 en 24 mei 

Zomervakantie:             26 juli t/m 4 sept. 

 

planning en agenda  
Aanwezigheid Hannie Molenaar: 

Wekelijks op maandag en dinsdag. 

Daarnaast op: donderdag 20 februari, donderdag 5 

maart, woensdag 11 maart en donderdagmorgen 12 

maart. 

 

 

Maart  

4 maart Gebedskring 

4 maart  Hoofdluiscontrole 

6 maart Inloophalfuur 

11 maart Biddag 

17 maart  Nieuwsbrief 

18 maart Studie dag SCOB, kinderen zijn 

deze dag vrij 

23 t/m 25 

maart 

Schoolkamp groep 7&8 

Groep 5&6 naar school 

Groep 1 t/m 4 vrij 

26 & 27 maart  Alle kinderen vrij 

  

  

 

 


