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Vooraf 
Vrijdag begint de herfstvakantie en dan hebben we 

alweer een eerste periode van acht weken gehad. 

Door leerlingen en leerkrachten is er hard gewerkt. 

We zijn heel blij dat we ondanks de verscherpte 

maatregelen tot nu toe toch de focus konden houden 

op goed onderwijs. In de afgelopen weken zijn enkele 

personeelsleden getest, maar steeds negatief, dus 

geen corona. Gelukkig hebben we nog geen klassen 

vrij hoeven geven. Kinderen en gezinnen die wel met 

corona of andere ziekte te maken hebben, wensen 

we veel stekte en beterschap toe. 

 

Ondertussen bereiden we ons wel voor op 

verschillende scenario’s. Als meerdere 

personeelsleden positief getest worden, kunnen we 

maar zo te maken krijgen met een schoolsluiting van 

bijv. een week of langer. Dan moeten we wel een plan 

klaar hebben. Verderop in deze nieuwsbrief leest u 

daar meer over. 

Naast onze plannenmakerij willen we ook vertrouwen 

op Gods zorg. Niet dat corona onze schooldeur dan 

voorbijgaat, maar we staan er niet alleen voor als we 

voor moeilijke uitdagingen komen te staan.  

En toen? 
Wat is het toch ontzettend jammer dat we geen 

kijkavond van ons project ‘En toen?” kunnen houden. 

In de klassen worden de mooiste dingen gemaakt. In 

groep 1&2 hebben de kinderen een echt kasteel 

nagebouwd waar ze als echte ridders en jonkvrouwen 

dagelijks met veel plezier in spelen. In groep 3&4 

loop je een echt museum binnen met allemaal 

spullen uit vroegere tijden. Ook bouwen ze daar de 

mooiste kastelen. In groep 5&6 varen de mooiste 

VOC schepen en maken ze echte schatkisten. En in 

groep 7&8 waan je je in de Gouden Eeuw. Helaas 

geen kijkavond dus, maar houdt u uw mail of Parro 

app deze week goed in de gaten!! U kunt 

elektronische projectpost verwachten! 

Parro 
Inmiddels zijn alle ouders gekoppeld aan Parro! Fijn! 

Leerkrachten kunnen u nu eenvoudig een bericht 

sturen en ook als ouder kunt u gemakkelijk 

communiceren met de leerkracht. Parro wordt alleen 

gebruikt voor communicatie binnen de eigen groep. 

Leerkrachten versturen soms ook foto’s. Dit om u  

mee te laten genieten met wat er zoal op school 

gebeurt. Zeker in deze tijd waarin u als ouder niet in 

de school mag komen, is dit heel waardevol. 

Vanwege de privacy willen we u nadrukkelijk vragen 

deze foto’s niet te delen met anderen! Ze zijn alleen 

voor eigen gebruik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oudertevredenheidsonderzoek 
Graag willen we weten hoe u, als ouders en 

verzorgers, naar onze school kijkt. Daarom houden 

we één keer in de drie jaar een 

oudertevredenheidsonderzoek. U heeft inmiddels via 

de mail een uitnodiging gekregen om een vragenlijst 

in te vullen. Wat vindt u van het leerstofaanbod, de 

leertijd, hoe vindt u de leerlingenzorg, ons 

pedagogisch handelen en wat wilt u kwijt over het 

schoolklimaat. Zomaar wat thema’s die in de 

vragenlijst naar voren komen. Waar zijn we goed in 

en wat kunnen we nog verbeteren op de Rank? Het 

zou fijn zijn als zoveel mogelijk ouders deze 

vragenlijst invullen. Heeft u geen uitnodiging gehad, 

stuur dan een mail naar directie@pcbderank.nl. De 

vragenlijst staat open tot 13 november! 

http://www.pcbderank.nl/
mailto:directie@pcbderank.nl
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Hoofdluiscontrole 
De gebruikelijke hoofdluiscontrole laten we nog niet 

doorgaan op school. Daarom vragen we u opnieuw 

om daar thuis aandacht aan te schenken. Wilt u het 

ook aan de leerkracht van uw kind laten weten als u 

luizen of neten ontdekt? Wij zullen dan de ouders van 

de hele klas informeren en vragen om thuis extra te 

controleren en zo nodig te behandelen .  

Fietsverlichting 
De tijd breekt aan dat kinderen weer wat vaker in het 

donker moeten fietsen. Goede verlichting is dan heel 

belangrijk. Daarom willen we a.s. donderdag 15 

oktober de verlichting van de fietsen van de kinderen 

van groep 3 t/m 8 weer controleren. Dit zal gedaan 

worden door de Verkeersouders en een erkende 

fietsenmaker. Alle kinderen mogen donderdag dus 

op de fiets naar school komen! Samen zorgen we zo 

voor de veiligheid van onze kinderen. 

Streetwise 
Kinderen doen vandaag de dag weinig ervaring op in 

het verkeer. De eerste jaren zitten ze vooral in de 

bakfiets, het fietsstoeltje of op de achterbank. Maar 

het is belangrijk dat ze zelfstandig aan het verkeer 

leren deelnemen. Om kinderen dan ook beter te leren 

omgaan met het drukke verkeer, heeft de ANWB het 

programma Streetwise ontwikkeld. Een praktisch, 

maar vooral leuk èn leerzaam verkeers-

educatieprogramma, dat zowel scholen als ouders 

helpt bij het verkeersvaardig maken van kinderen. 

Professionele instructeurs komen een ochtend naar 

de school en geven verkeerstrainingen op maat. Op 

donderdag 12 november komt de ANWB op de Rank. 

Verkeersveiligheid bij onze school 
Ook over de verkeersveiligheid rondom onze school 

is nog wel wat te zeggen. Dat dit ook een punt van 

zorg is in de politiek bleek vorige week donderdag 

tijdens een carrouselvergadering van de Gemeente 

Zaltbommel. Via deze link https://shar.es/abUSzw 

kunt u lezen wat er zoal besproken is over het vele 

vrachtverkeer in de Molenstraat.  

Fijn dat veel ouders op donderdag niet meer 

parkeren in de bocht en dat de gymbus voor de 

school kan stoppen. Dit ook mede dankzij het goede 

werk van de Verkeersouders! We willen u vragen uw 

auto ook op de andere dagen op een veilig plaats te 

parkeren en nog beter…..om als het mogelijk is met 

de fiets naar school te komen. 

 

PPT-uitje 
Inmiddels hebben de kinderen van groep 8 er al een 

paar PPT-lessen opzitten. Elke dinsdagmiddag leren 

ze o.l.v. Jolinda Boere weer nieuwe dingen. Rick 

moest als opdracht een bedrijfsbezoek organiseren. 

Na wat bellen en mailen is dit gelukt. Vrijdagmiddag 

gaan ze met groep 8 naar: ‘De Lucht restaurants’ 

naast de A2. Ze krijgen daar een rondleiding. Jolinda 

zal zelf rijden. We hopen dat het bezoek door kan 

gaan en wensen de kinderen van groep 8 een hele 

leuke, leerzame en waarschijnlijk ook lekkere middag 

toe! 

 

Nieuws van de voorschool 
Van onze peuters is Noa de eerste die ons dit 

schooljaar gaat verlaten voor groep 1. Veel plezier in 

Well. We hebben weken gewerkt over de herfst. De 

voorschool lijkt wel een herfstbos, zoveel kastanjes en 

eikels liggen er. Daar kan je heerlijk mee spelen en 

ontdekken. Na de vakantie gaan we werken over het 

thema: Kunst! Wat zullen we gaan ontdekken? 

Daarnaast gaan we lezen en werken over Jona. Maar 

eerst is het vakantie! Fijne vakantieweek!!!!!! 

 

Dankdag 
Op woensdag 4 november is het Dankdag. Een dag 

waarop we God danken voor al ons eten en het werk 

dat we mogen doen. Het dankdagthema is dit jaar: 

Dank God in Alles! We hebben nog overleg met de 

dominee en de kerkenraad over hoe we in de huidige 

omstandigheden de dankdag het beste vorm kunnen 

geven. U hoort hier nog van. 

  

Nationaal Schoolontbijt 
Dit jaar doen we mee aan het nationaal schoolontbijt. 

Op woensdag 4 november eten we gezellig met alle 

https://www.anwb.nl/verkeer/veiligheid/tips-voor-veilig-naar-school-fietsen
https://www.anwb.nl/verkeer/veiligheid/tips-voor-veilig-naar-school-fietsen
https://shar.es/abUSzw
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kinderen op school. Uw kind hoeft ‘s morgens dus 

niet thuis te ontbijten. Door mee te doen aan het 

schoolontbijt leren we kinderen dat het goed, gezond 

en gezellig is om de dag te beginnen met een goed 

ontbijt. 

 

Corona 
We geven u nog een update van de maatregelen en 

voorbereidingen op school. 

• Ventilatie 

In de zomervakantie was er heel wat te doen over de 

ventilatie van schoolgebouwen. Die zou bepalend 

kunnen zijn voor de mate van verspreiding van co-

rona. De minister gaf aan alle schoolbesturen op-

dracht om te onderzoeken of de ventilatie op de 

eigen scholen voldeed. De SCOB heeft dit onderzoek 

laten verrichten door het eigen adviesbureau Ben v.d. 

Vlist. Eind september kregen we het rapport binnen. 

De conclusie was dat alle scholen van de SCOB vol-

doen aan de wettelijke eisen. Er is geen reden om 

systemen te vernieuwen of aan te leggen. Dat is goed 

nieuws. Voor sommige onderdelen zijn aanbevelin-

gen gedaan voor aanpassingen. Die nemen wij mee 

in het reguliere onderhoudsprogramma. Wij hopen u 

hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

• Warme trui of vest 

In lokalen zullen ramen en ventilatieroosters vaker 

open staan, waardoor het kouder kan worden dan we 

gewend zijn. Trek uw kind gerust een extra warme 

trui of vest aan als dat nodig is. 

• Brengen en ophalen 

De kinderen van groep 4 t/m 8 komen, als het 

mogelijk is, zelfstandig naar school. Ouders die 

kinderen komen brengen of halen, letten op de 1,5 

meter afstand en blijven niet onnodig bij het 

schoolhek staan. (5 minuten voor of na schooltijd is 

vroeg genoeg!) 

• Inloophalfuur 

Omdat ouders zo min mogelijk in de school mogen 

komen, gaan de inloophalfuren voorlopig niet door. 

• Kind thuis? 

Als uw kind thuis moet blijven vanwege quarantaine, 

bijvoorbeeld omdat iemand in het gezin positief 

getest is, zorgt de leerkracht voor opdrachten waar 

uw kind thuis mee verder kan. Dat is niet altijd op stel 

en sprong gereed, maar wel na een dag. We doen dit 

vanzelfsprekend niet voor zieke kinderen, want ziek is 

ziek. 

• Klas vrij? 

U moet er rekening mee houden dat we de klas van 

uw kind vrij moeten geven als er geen vervanging is. 

Daarom nogmaals de oproep om een oplossing 

achter de hand te hebben voor als u zelf moet 

werken. Als de leerkracht ziek is, kan hij of zij 

vanzelfsprekend niet zelf voor thuisonderwijs zorgen. 

Wij proberen dan of de duo-collega iets kan 

betekenen in het thuisonderwijs. 

• School dicht? 

Als meerdere leerkrachten getest moeten worden, 

positief getest zijn of in thuisquarantaine moeten, 

zullen we genoodzaakt zijn om de school enkele 

dagen te sluiten. Voor de eerste week ligt er dan een 

‘thuiswerkboekje’ klaar. Daarna zullen we, indien 

nodig, overschakelen op afstandsonderwijs via mail, 

Parro en Teams. Dit besluit nemen we altijd in overleg 

met de directeur-bestuurder en de GGD. 

 

planning en agenda  
Aanwezigheid Hannie Molenaar: 

Wekelijks op maandag, dinsdag en donderdag 

oktober  

15 okt.  Keuring fietsverlichting 

19 t/m 23 okt. Herfstvakantie 

  

november  

4 nov.  Dankdag 

4 nov.  Schoolontbijt 

11 nov.  Gebedskring 

12 nov.  Streetwise 

17 nov.  Volgende Nieuwbrief 

  

  

 

Wij wensen iedereen een fijne: 

 

 

 
 

 

Hartelijke groeten, 

namens het team, 

Hannie Molenaar 

 


