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Dankdag 2020

Streetwise

Dankt God in alles! Dat is dit jaar het thema van de
dankdag. Normaal gesproken gaan we op deze dag
met de kinderen van groep 3 t/m 8 naar de kerk.
Maar in deze tijd is alles anders. In goed overleg met
dominee Van de Wind is besloten om Dankdag op
school te houden. De dominee neemt een meditatie
op die de kinderen in de eigen groep kunnen
bekijken. Daarnaast zingen we met de kinderen het
themalied.

Op donderdag 12 november komt Streetwise op
school. Alle kinderen krijgen dan op hun eigen niveau
les over verkeersveiligheid. De kinderen van groep 5
t/m 8 moeten deze dag op de fiets naar school
komen! We hopen op een leerzame dag!
De kinderen krijgen nog een informatiefolder voor de
ouders mee.

Dank U voor die duizend mooie dingen
Dank u voor Uw liefde elke dag
Dank u dat als zorgen mij omringen
Ik eenvoudig bij U komen mag

Schoolontbijt
Op Dankdag, woensdag 4 november, gaan we eerst
met elkaar gezellig en lekker ontbijten. Het
ontbijtpakket is samengesteld volgens de Schijf van
Vijf en het voedingscentrum. Als school willen we het
belang van een goed ontbijt benadrukken en tegelijk
is het ook gewoon heel gezellig om dit met elkaar in
de klas te doen. Wilt u uw kind dus woensdag voor
één keer met een lege maag naar school sturen? Om
het milieu te sparen vragen we om uw kind een bord,
beker en bestek mee te geven.

Papiercontainer
Afgelopen weekend is onze papiercontainer naast
het lokaal van de bibliotheek gezet en in brand
gestoken. Resultaat: een hoopje container, twee
gesprongen ramen, beschadigd schilderwerk, kapotte
stoeptegels, verschroeide coniferen en veel regel- en
opruimwerk. De politie is geweest en neemt dit zeer
serieus. Heeft u iets gezien of gehoord, wilt u dit dan
aan ons doorgeven?

Stagiaire
Om juf of meester te worden, moet je eerst het vak
leren. Dit doe je door zelf naar school te gaan, maar
vooral ook door stage te lopen op verschillende
scholen. Dit jaar komt Alinda van Horssen stage
lopen op onze school. Alinda woont in Aalst en gaat
naar Pabo De Driestar. De komende twee weken is zij
in groep 3&4. Zij hoopt ook nog enkele weken in
groep 1&2 en in groep 5&6 stage te lopen. We
wensen Alinda een fijne tijd toe op onze school.

Ouderbijdrage
Ook dit jaar willen we weer uw aandacht vragen voor
de ouderbijdrage. Het onderwijs in Nederland wordt
gefinancierd vanuit de overheid. Onderwijsmiddelen
zijn bestemd voor het verzorgen van onderwijs aan
leerlingen.
Overheidsmiddelen mogen niet besteed worden aan
attenties, uitjes en bijzondere activiteiten. Hiervoor
kunnen scholen een ouderbijdrage vragen. Uit deze
bijdrage betaalt onze school bijv.: de Sinterklaascadeautjes, de kerstboeken en de traktaties bij
vieringen en de schoolmarkt. Het geld van de
ouderbijdrage komt dus volledig ten goede aan de
kinderen!
Binnen de Stichting Christelijk Onderwijs
Bommelerwaard (SCOB) zijn de volgende bedragen
afgesproken:

1e kind € 20,00
2e kind € 15,00
3e kind € 10,00
4e kind € 10,00
U kunt het geld overmaken op de rekening van de
school: NL 02 RABO 0322627354
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Graag met vermelding van de naam van het kind.
De wet schrijft voor dat een ouderbijdrage niet mag
leiden tot uitsluiting van kinderen voor een bepaalde
school. De ouderbijdrage is dan ook altijd vrijwillig!
NB – schoolreis en schoolkamp worden niet vanuit de
ouderbijdrage voldaan.

Oudertevredenheidspeiling
Veel ouders hebben de vragenlijst al ingevuld.
Bedankt! Bent u het vergeten? U kunt de lijst nog
invullen tot volgende week vrijdag! (13 november)
De inlogcode heeft u per mail op dinsdag 13 oktober
ontvangen.

Onderzoek van toetsgegevens
De SCOB ontving van instituut NCO / NRO het
aanbod van aanvullende mogelijkheden van
onderzoek naar leeropbrengsten, zowel algemeen als
meer specifiek tijdens de Covid-19-periode. In
bijgaande brief leest u hier meer over.

Actie Schoenendoos
Die leuke Barbie, stoere auto of grappige knuffel van
zolder… ze laten een kind op Lesbos hoopvol
glimlachen. Elke schoenendoos is zo’n bijzonder
cadeau! Daarom willen we ook dit jaar weer meedoen
aan Actie schoendoos. De kinderen krijgen woensdag
de folder mee. Daarin staat alles wat je moet weten
om een schoendoos te maken. De dozen mogen tot
donderdag 19 november in de klas ingeleverd
worden. We hopen weer op veel mooi versierde,
gevulde dozen!.

planning en agenda

10-minutengesprekken
Op donderdag 26 november staan de 10- minutengesprekken gepland. Op dit moment weten we nog
niet zo goed of we die door moeten laten gaan. Wat
is wijsheid? Enerzijds willen we u heel graag de
mogelijkheid geven om fysiek met de leerkracht te
spreken over uw kind, anderzijds willen we ons ook
graag aan de maatregelen houden. Na de
persconferentie van vanavond zullen we hier als team
een beslissing over nemen. Volgende week krijgt u
hier meer informatie over.

Aanwezigheid Hannie Molenaar:
Wekelijks op maandag, dinsdag en donderdag.
november
4 nov.
Dankdag & Schoolontbijt
11 nov.
Gebedskring
12 nov.
Streetwise
17 nov.
Nieuwsbrief
24 nov.
10 min gesprekken groep 1&2
26 nov.
10 min gesprekken groep 1 t/m 8

Schoolbezoek bestuur
Vorige week woensdag is directeur bestuurder Gert
Tissink op school geweest voor een jaarlijks
schoolbezoek. Hij heeft gesproken met ouders van de
Identiteitscommissie, de MR, de IB-er en het team.
Daarnaast heeft hij een aantal lessen bijgewoond.
Aan het einde van de morgen was zijn conclusie dat
het goed gaat op de Rank! Er is rust, de sfeer is goed
en leerkrachten zijn professioneel met het onderwijs
bezig.
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Hartelijke groeten,
namens het team,
Hannie Molenaar

