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Vooraf

Traktaties

De zomervakantie is weer voorbij... de eerste schoolweek zit er al weer op! Hopelijk heeft de vrije tijd en misschien óp vakantie gaan geholpen om te resetten, om
tot jezelf te komen, om als gezin tot elkaar te komen.
Om bronnen te vinden die ons rust en energie geven.
Daar hebben we ook de rust en vrede van God bij nodig.
Dat is de Bron waar we op De Rank onze kracht uit putten. Het nieuwe jaar zal (net als altijd) een schooljaar
zijn met verrassingen. Corona brengt nog steeds onzekerheid met zich mee. Als team zetten we ons ervoor in
om de kinderen goed onderwijs en een fijn schooljaar te
geven. Dat doen we met het onderstaande lied als wens
en als gebed:

Voor kinderen die jarig zijn, vieren we net als anders een
feestje in de klas. Wat anders is, is de traktatie. Dat
mogen voorverpakte traktaties zijn en de kinderen
mogen die zelf meenemen aan het begin van de dag.

Zendingsgeld
Aan het einde van het vorige school hebben we € 394, 13
overgemaakt naar het goede doel van afgelopen jaar:
Bartimeüs. Ook dit jaar mogen de kinderen op maandag
zendingsgeld meebrengen. Tijdens de School-GezinKerk- week maken we het nieuwe doel bekend.

Ga met God en Hij zal met je zijn,
In gevaar, in bange tijden,
over jou Zijn vleugels spreiden.
ga met God en Hij zal met je zijn.

Met de bus naar de gymzaal

Jaarkalender
Op de eerste schooldag hebben alle oudste kinderen
een jaarkalender meegekregen. Heeft u er geen
gekregen of wilt u er nog één extra, stuur dan een mail
naar directie@pcbderank.nl

Hoofdluis
Vorige week is er al een mail gestuurd over het
controleren op hoofdluis. Omdat we dit nu niet op
school kunnen doen, willen we u vragen om thuis
regelmatig te controleren.
Hieronder nogmaals de filmpjes van de GGD.
Hoe controleer je op hoofdluizen?
Hoofdluis behandelen?

Op donderdagmiddag gaan de groepen 3 t/m 8 gymmen
in de gymzaal in Bruchem. De gymzaal in Bruchem
voldoet aan de eisen wat betreft goede ventilatie.
Kinderen mogen in de bus naast elkaar zitten. De
leerkrachten dragen een mondkapje en we stappen in
bij de achterdeur van de bus.
Wilt u de kinderen een grote gymtas meegeven waarin
ze tijdens de gymles de kleren kunnen doen die ze die
dag naar school aan hebben? Zo raken we niets kwijt.
Het is ook handig als kinderen op donderdag
gemakkelijke kleding dragen zodat ze snel kunnen
omkleden.
Afgelopen donderdag kon de gymbus om 14.30 uur niet
door de straat omdat er auto’s in de bocht geparkeerd
stonden. Wilt u op donderdagmiddag uw auto ergens
anders parkeren? Voor de veiligheid van de kinderen is
het fijn als ze het bij schoolhek kunnen uitstappen.

Studiedag SCOB wordt studiedag De Rank

Nieuwe kleuters
Vorige week mochten de ouders van nieuwe kleuters nog
even mee de klas in. Vanaf deze week mogen de kinderen
ook bij het hekje aan de juf worden overgedragen.

Op woensdag 23 september zouden we een studiedag
met alle scholen van de stichting hebben. We vinden dit
echter in deze tijd niet verantwoord omdat we dan met
ruim 80 mensen bij elkaar zouden komen. Daarom
hebben we de studiedag veranderd in een studiedag
voor de eigen school. De kinderen zijn dus, zoals al
eerder gecommuniceerd, gewoon vrij.
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Doelen voor het komende jaar
Het is gebruikelijk dat we op de informatieavond
vertellen waar we het komend jaar extra aandacht aan
willen besteden. Omdat de informatieavond niet
doorgaat, vertellen we in deze nieuwsbrief waar we
komend jaar aan gaan werken.
• Nadenken over onze visie op onderwijs
Het basisonderwijs is voortdurend in beweging en vernieuwingen volgen elkaar in rap tempo op. Het is een
uitdaging om, in alles wat op ons afkomt, keuzes te maken. Belangrijk hierin is na te denken welke koers we
willen varen als school. Op donderdagmiddag 17 september hebben na schooltijd een vergadering waarin
we o.l.v. een externe partij nadenken over de visie van
onze school.
• Een goede instructie van de lessen
De komende jaren willen we het passend onderwijs nog
beter vormgeven. Dit betekent dat we de kinderen nog
beter op hun eigen niveau willen bedienen. Het ene kind
snapt de leerstof snel en wil graag snel aan het werk,
het andere kind heeft nog wat meer uitleg nodig. In het
nieuwe schooljaar gaan we daarom als team een training/cursus volgen over effectieve instructie (EDI: Expliciete Directe Instructie). Een goede instructie en alles
wat daarmee samenhangt, vormt het hart van goed onderwijs en zorgt ervoor dat de leerlingen meer profijt
hebben van de lessen. Bovendien zullen de lessen in alle
groepen een herkenbare en duidelijke structuur hebben
en zullen de kinderen meer betrokken zijn bij de les. We
hopen door deze cursus de doorgaande lijn op onze
school nog verder te verbeteren.

• De SCOB- academie
Naast deze training biedt SCOB dit schooljaar een Academie voor nascholing aan met diverse onderwerpen,
waar alle leerkrachten van de stichting zich voor kunnen
inschrijven. Dit gebeurt op basis van interesse en persoonlijke behoefte. Alle leerkrachten volgen minimaal 1
cursus. Dit kan gaan over: klassenmanagement, hoogbegaafdheid, gedrag van kinderen tussen 4 t/m 13 jaar, mediawijsheid, executieve functies e.d.
• Cheeta’s in de school!
Ja, u leest het goed! Vanaf maandagmiddag 7 september zullen er cheeta’s op onze school zijn. U begrijpt dat
we het niet over de dieren hebben, maar over een
groep die ‘De Cheeta’s ‘ gaat heten.
Twaalf leerlingen uit groep 4 t/m 8 die naast de gewone
lesstof in de klas extra uitdaging nodig hebben, mogen
gaan deelnemen aan deze groep. Op deze manier kunnen zij met andere leerlingen, die ook uitdaging nodig

hebben aan de slag in ‘De Cheeta’s’. Er is aan het eind
van het vorige schooljaar een aanmeldingsprocedure
geweest, waarbij leerkrachten een leerling kon aanmelden via de intern begeleider Els van der Wal. Els heeft
samen met juf Sjoukje van Andel, die de groep zal gaan
begeleiden, zorgvuldig de aanmeldingsformulieren met
bijlagen doorgenomen en besproken of deelname aan
‘De Cheeta’s’ passend is voor de betreffende leerling.
Als uw kind geplaatst wordt, krijgt u daar deze week
persoonlijk bericht van. ‘De Cheeta’s is toegankelijk voor
alle leerlingen van alle SCOB scholen.
Waar de naam ‘De Cheeta’s vandaan komt? Dat hopen
we u in een van de volgende nieuwsbrieven te vertellen.

• Pittige plustorens (PPT)
Verder hebben we ons beleid ten aanzien van de Pittige
Plustorens gewijzigd met ingang van dit schooljaar. We
zagen in het afgelopen jaar dat het werken met de Pittige Plustorens door alle leerlingen fijn werd gevonden.
Als leerkrachten zien we dat kinderen die moeite hebben met leervakken, soms juist heel goed tot leren en
tot hun recht komen als zij praktisch aan het werk gaan.
We hebben daarom besloten dat alle kinderen van
groep 4 t/m 8 komend jaar met de Pittige Plustorens
gaan werken. Jolinda Boere zal, net als vorig jaar, de
PPT gaan begeleiden.
We hebben volop plannen zoals u ziet en we kijken ernaar uit om aan de slag te gaan met alles wat we bedacht hebben!

Parro
Het gaat er nu echt van komen! Als het goed is heeft u
vandaag een mail gekregen met inloggegevens voor
Parro. Het zou fijn zijn als u zich deze week aanmeld.
Heeft u geen mail gehad of lukt het niet om in te loggen, stuur dan een mail naar meester Dirk Jan
dj.vanhorssen@pcbderank.nl

Nieuws van de voorschool
Na de vakantie een berichtje van de voorschool.
Er zijn dit schooljaar wel 5 kinderen van de voorschool
naar groep 1 gegaan! Leuk om jullie op het plein of in de
gang te zien. Veel plezier in groep 1!
Gelukkig zijn er ook nieuwe kinderen op onze
voorschool gekomen…Welkom Esmee, Jaivey en
Bram!!! Fijn dat jullie bij ons komen spelen en leren.
De openingstijden van de voorschool zijn veranderd. Op
de dagen van de voorschool zijn we nu 4 uur open. We
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hebben maandag, dinsdag en donderdag voorschool
van 8.30 uur tot 12.30 uur. Op woensdag beginnen we
een kwartiertje eerder, om 8.15 uur tot 12.15 uur.
Mocht u als ouder suggesties hebben over de
openingstijden van de voorschool, laat het ons weten.
We hebben nog plaats bij de voorschool. Op woensdag
hebben we nog veel plaats….
Juf Mieke werkt op maandag en dinsdag, juf Yvonne
werkt op woensdag en donderdag. Juf Lenny werkt nu
op de locatie in Nieuwaal. Ze werkt nog wel binnen
dezelfde stichting, dus het is goed mogelijk dat we haar
nog regelmatig zien in Kerkwijk!

Kerkdienst SGK-week
Het duurt nog even, maar toch wil ik het volgende
bericht namens de Hervormde Kerk al doorgeven:
Op zondag 27 september is er in de dorpskerk van
Kerkwijk om 9.30 uur een gezinsdienst die aansluit bij het
thema van onze SGK-week. Via de live uitzending kan
iedereen deze dienst meemaken. Op de website
www.hervormdkerkwijk.nl komt de liturgie (=
programma van de kerkdienst) te staan en u kunt dan
doorklikken naar Kerkdiensten > Kerkwijk.
Als u met uw kind(-eren) deze dienst graag in de kerk
bijwoont, kunt u dat tot uiterlijk donderdag 24 september
laten weten bij de scriba van de hervormde gemeente,
Jilian van Kuilenburg (scriba@hervormdkerkwijk.nl). Geef
daarbij aan met hoeveel personen u wilt komen. U krijgt
dan ook informatie over de regels die in acht worden
genomen. In verband met de coronamaatregelen is
aanmelden verplicht, maar u bent van harte welkom!

Flyer Burendag
Dorpsverenging d’n Treffer organiseert op 26
september een burendag. In de flyer leest u meer over
deze gezellige dag!

Planning en agenda
Aanwezigheid Hannie Molenaar:
Wekelijks op maandag, dinsdag en donderdag
september
2 september
2 september
8 september
21 t/m 27
september
22 september
22 september
27 september
23 september
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Gebedskring (buiten in de
schooltuin)
Groepsinformatie (krijgt u per mail)
Startgesprekken
School-Gezin-Kerk (SGK)-week
Presentatie van ons goede-doelenproject
Nieuwsbrief
Gezinsdienst in de Dorpskerk (kunt
u evt. ook online luisteren)
Studiedag De Rank (kinderen vrij)

Hartelijke groeten,
namens het team,
Hannie Molenaar

