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Inleiding 
De vakantie zit er weer bijna op. We hopen dat u 

mooie weken heeft gehad en dat de kinderen nu 

weer zin hebben om te beginnen. Maandag gaan de 

deuren van de Rank weer open! Omdat we in deze 

coronatijd nog steeds te maken hebben met 

bepaalde richtlijnen, sturen wij, zoals voor de vakantie 

al beloofd, deze korte nieuwsbrief. Hierin leest u 

alleen berichten over  maatregelen die wij treffen wat 

betreft corona. In de nieuwsbrief van 1 september 

hopen wij u weer over andere schoolzaken te 

informeren. 

 

 
 

Brengen en halen van de kinderen 
Omdat het advies nog steeds is om ouders zo min 

mogelijk in de school te laten, willen we het brengen  

en halen van de kinderen bijna hetzelfde doen als 

vòòr de vakantie. Dit betekent dat u uw kind nog 

steeds mag afzetten bij het hek van de school. De 

leerkrachten zullen voor schooltijd weer op het 

schoolplein staan. Zij vangen de kinderen op en 

nemen ze mee naar binnen. 

Voor groep 1&2 verandert er wel iets. Wij willen 

vragen of u uw kind bij het hekje van het kleine plein 

wilt brengen. Daar staat de juf. De kinderen kunnen 

dan zelf al naar binnen lopen en hun handen gaan 

wassen. Voor de kinderen die voor het eerst naar 

school komen, maken we een uitzondering. De 

ouders van deze kinderen mogen de eerste week  

met hun kind mee naar binnen lopen en hun kind in 

de klas brengen. Ze mogen daar blijven tot de juf ook 

in de klas is.  

Zit uw kind in groep 3 t/m 8 en wilt u nog wat tegen 

de juf of meester zeggen, dan mag u de eerste week 

het plein op lopen.  

Het zou heel fijn zijn als alle kinderen van groep 4 

t/m 8, zoveel als mogelijk, alleen naar school komen. 

Graag de kinderen niet te vroeg brengen/sturen. 

(max. 5 min. voor schooltijd aanwezig is vroeg 

genoeg.) 

Wilt u bij het halen van de kinderen niet te vroeg 

komen en de 1,5 meter echt in acht nemen? U mag 

bij het hek wachten. De kinderen van groep 1 t/m 4 

worden door de juf en meester bij het hek gebracht. 

Zit uw kind in groep 1 dan is het op maandag om 

12.00 uur uit. U mag uw kind dan bij het hekje van 

het kleine plein ophalen. 

 

Informatieavond  
Op woensdag 2 september staat er een 

informatieavond gepland. Vanwege de huidige 

richtlijnen vinden we het beter om die niet door te 

laten gaan. Wij kunnen nl. de 1,5 meter afstand niet 

garanderen. Omdat we de informatie die we normaal 

die avond geven wel aan u willen doorgeven, krijgt u 

op woensdag 2 september een mail van de 

leerkracht. Daarin staat alles wat u moet weten over 

het komende schooljaar. Heeft u daar vragen over 

dan kunt u altijd mailen naar de leerkracht. 

 

Startgesprekken 
De startgesprekken op 8 september willen we wel 

door laten gaan. Volgende week krijgt u informatie 

hoe u zich kan aanmelden. 

 

Centrale opening 
Op de Rank zijn we gewend om op de eerste 

dinsdagmorgen het jaar met alle kinderen te openen. 

We zitten dan met alle kinderen in één lokaal. We 

zingen, bidden en luisteren naar een Bijbelverhaal. 

We vinden het dit jaar niet verantwoord om met 

zoveel kinderen in 1 lokaal te zitten. Daarom slaan wij 

dit een jaartje over en we hopen dat we dit volgend 

jaar wel weer kunnen doen. 

http://www.pcbderank.nl/
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Speciaal voor ouders met kinderen 

op de voorschool 
Volgende week verwachten we ook de kinderen van 

de voorschool op de voor hen bekende dagen. We 

zouden het fijn vinden als de peuters om 5 over half 

9 naar het hek van het kleine speelplein worden 

gebracht. Daar staat de juf al te wachten. Op alle 

speeldagen kunt u de kinderen om 12.25 uur weer 

ophalen op dezelfde plaats. 

Parro 
Communicatie met ouders vinden we heel belangrijk. 

Daarom wilden we vorige jaar al de ouder-app Parro 

invoeren. We waren al gestart met een pilot in groep 

3&4. Dit beviel heel goed. Maar toen kwam corona…. 

Omdat u als ouders al genoeg werk had met het 

thuisonderwijs, hebben we toen besloten om Parro 

nog niet uit te zetten voor de andere groepen. Dat 

willen we nu alsnog snel gaan doen. Binnenkort krijgt 

u een mail met informatie hoe u de app kunt 

installeren op uw telefoon.  
 

Wat als de leerkracht ziek is  
Ook hier hebben we al over nagedacht. Wat doen we 

als de leerkracht zelf ziek wordt of door contacten 

met anderen in thuisquarantaine moet?  

Het gaat ons dan waarschijnlijk niet lukken om goede 

vervanging te regelen. Daarom zal de leerkracht 

indien mogelijk vanuit huis gaan lesgeven. Daarom is 

het erg belangrijk om Teams op uw computer te 

laten  staan! Bent u de inlogcode kwijt, laat het ons 

dan even weten. De nieuwe leerlingen en kinderen 

die nog geen Teams-account hebben, krijgen hier 

volgende week een inlogcode voor. 

Houdt u er dus ook rekening mee dat het kan 

gebeuren dat uw kind een paar dagen thuis is. Ons 

advies is om te zorgen dat uw eventuele opvang al 

geregeld hebt.  

 

Ziekte leerling  
Als uw kind ziek is of ziekteverschijnselen heeft, óf 

één van de directe gezinsleden is ziek dan blijft uw 

kind thuis! Ziekteverschijnselen zijn: verkoudheid, 

hoesten, keelpijn, moeilijk ademen en koorts. 

 

Leerlingen kunnen naar school als er geen sprake is 

van symptomen van het coronavirus. Zelfs met milde 

symptomen zoals een verkoudheid moeten ze 

thuisblijven totdat ze 24 uur klachtenvrij zijn. Als een 

of meerdere gezinsleden ernstige klachten (koorts 

en/of benauwdheid) heeft (gehad), dan dienen alle 

gezinsleden binnen te blijven tot iedereen in huis 24 

uur lang klachtenvrij is. Als wij op school merken dat 

een kind veel hoest of verkouden is, zullen wij u 

bellen met de vraag om uw kind op te halen. 

Kinderen die verkouden zijn en in groep 1&2 zitten, 

mogen wel naar school komen. Wel zullen we bellen 

als een kind veelvuldig hoest. U mag uw kind dan 

ophalen. 

 

Tot maandag! 
Dit was de belangrijkste informatie die we u wilde 

doorgeven. Maandag krijgen de oudste kinderen 

allemaal de jaarkalender mee met daarop de 

belangrijkste data. 

We wensen u allemaal een goed weekend en hopen 

de kinderen maandag allemaal weer te ontmoeten 

voor een: 

 

 

 

 

Hartelijke groeten,  

namens het team, 

Hannie Molenaar 

 


