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Vooraf 
De laatste nieuwsbrief alweer in 2020. 

Pakjesavond is geweest en nu maken we ons op voor 

kerstfeest en jaarwisseling. Voor veel mensen een tijd 

van sfeer maken en huiselijke gezelligheid. Op school 

doen we daar ook aan mee. Maar als het gezellig 

móet zijn, zijn er ook mensen voor wie het heel 

moeilijk wordt. Kinderen en ouders die in deze dagen 

juist het gemis en verdriet extra voelen. Zeker in deze 

tijd waarin we al zoveel afstand moeten houden, kun 

je je dan alleen voelen. Het kerstfeest dat we 

binnenkort vieren gaat niet over gezelligheid, maar 

over ‘Immanuël’. Die naam van Jezus betekent: God is 

met ons, je bent niet alleen. Dat is onze wens en ons 

gebed voor elkaar. 

 

Kerstviering 2020 
Een kerstviering in een bomvol speellokaal of een 

goede gevulde kerk zit er dit jaar jammer genoeg niet 

in. Daarom vieren we Kerstfeest 2020 alleen met de 

kinderen in de eigen groep. We verwachten alle 

kinderen op woensdagavond 16 december om 18.30 

uur op school. Om 19.45 uur mogen de kinderen 

weer opgehaald worden. 

 

 

Kerststukjes maken en bezorgen 
Graag willen we ook dit jaar de 65+ers verrassen met 

een, door de kinderen gemaakt, kerststukje. We doen 

dit uiteraard geheel ‘coronaproof’  

Weet u nog iemand die in het afgelopen jaar 65 jaar 

is geworden, iemand van 65 jaar of ouder die nieuw 

is in Kerkwijk of Delwijnen geeft u dit dan door aan 

meester Dirk Jan. dj.vanhorssen@pcbderank.nl 

 

We willen de kerststukjes maken op: 

donderdag 17 dec. vanaf 8.30 uur. 

We zoeken een aantal ouders, met of zonder groene 

vingers, om ons hierbij te helpen. Wie heeft zin en 

tijd? U kunt zich opgeven bij meester Dirk Jan. 

 

We willen de kerststukjes bezorgen op  

vrijdagochtend 18 dec. vanaf 9.30 uur, 

Hiervoor zoeken we chauffeurs. U krijgt steeds drie 

kinderen in de auto en een strookje met drie adres-

sen waar zij een bakje mogen bezorgen. Ook dit gaat 

weer geheel ‘coronaproof’. Wie wil er rijden? 

Ook hiervoor kunt u zich opgeven bij Meester Dirk 

Jan. 

‘Kerstgroen’ gevraagd 
Om de kerststukjes te maken, hebben we ‘groen’ 

nodig! Heeft u in de tuin nog een “kerstboom” of heg 

staan, die nodig gesnoeid mag worden, mogen wij de 

takken dan gebruiken? Het groen mag in een hoek 

van het speellokaal gelegd worden. Ook spulletjes 

om de kerstbakjes mee te versieren, zijn welkom! 

 

Oudertevredenheidspeiling 
Bijna de helft van alle ouders heeft de 

oudertevredenheidspeiling ingevuld. Bedankt.  

Uit de resultaten blijkt dat de meeste ouders heel 

tevreden zijn over De Rank. We kregen van u een 8 

als eindcijfer! Als team zijn we daar heel blij mee. 

Natuurlijk zijn er ook verbeterpunten. In het team 

gaan we die bespreken. Op een later tijdstip hoort u 

hoe wij hier mee aan de slag hopen te gaan.  

http://www.pcbderank.nl/
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Nieuws van de Voorschool 
We krijgen een wisseling in onze groep. 

Twee kinderen gaan na de kerstvakantie naar groep 

1. Naomi en Anna, veel plezier daar!!! Rosan, Levi en 

Floris komen nieuw bij ons op de voorschool. 

Welkom! We hebben er heel veel zin in om met jullie 

te spelen en te leren.  

We plakken, scheuren, knippen, verven, spelen, 

vertellen en zingen over kerst. Er hangen gezellige 

lichtjes in de klas. Het is een heel feest.  

Een gezegende kerst voor allemaal!!! 

 

MR ouderavond 
Op 14 januari 2021 staat er een ouderavond, 

georganiseerd door de MR, gepland. Helaas kunnen 

we die met de huidige maatregelen niet door laten 

gaan. We verschuiven hem naar januari 2022 

 

MadScience – Wetenschap en Techniek 
Dinsdagochtend 12 januari komt Mad Science weer 

een demonstratie wetenschap & techniek verzorgen! 

Daarna kunnen de kinderen van groep 3- 8 op 

vrijwillige basis 6 naschoolse lessen volgen. De lessen 

vinden op maandag na schooltijd plaats in het 

bibliotheeklokaal. Data van de lessen: 

Starttijd: 14:30 uur 

Maandag 1-2-2021  

Maandag 8-2-2021  

Maandag 22-2-2021  

Maandag 1-3-2021  

Maandag 8-3-2021  

Maandag 15-3-2021  

Na de demonstratie les krijgen de kinderen 

informatie mee over hoe ze zich kunnen inschrijven. 

 

Ouderbijdrage 

Denkt u nog aan de ouderbijdrage? Van het 

merendeel van de ouders hebben we de bijdrage al 

binnen. Dank daarvoor! We missen echter van een 

aantal gezinnen de bijdrage. In de vorige twee 

nieuwsbrieven kunt u alle informatie lezen. Van de 

bijdrage hebben we o.a. de leuke Sint-cadeautjes 

gekocht en ook de kersttasjes met de kerstboeken 

staan al klaar voor alle kinderen. Fijn als u daar aan 

wilt bijdragen! 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrieven Cesar therapie en GGD 
Goed slapen is gezond voor iedereen. Kinderen 

hebben voldoende slaap nodig om zich goed te 

kunnen ontwikkelen. Omdat wij wel eens van ouders 

horen dat de nachtrust bij hun kind een probleem is, 

stuur ik u twee nieuwsbrieven over slaapgedrag en 

slaaptherapie. Doe er uw voordeel mee! 

 

Planning en agenda  
Aanwezigheid Hannie Molenaar: 

Wekelijks op maandag,  dinsdag en donderdag. 

16 december Kerstviering groep 1 t/m 8 

17 december Kerstbakjes maken 

18 december Kerstbakjes bezorgen 

18 december  Begin van de kerstvakantie. Alle 

kinderen zijn om 12.00 uur uit. 

4 januari Eerste schooldag 2021 

12 januari  Demonstratie les Mad Science 

12 januari  Volgende nieuwsbrief 

  

  

  

  

  

  

 

Dit was de laatste nieuwsbrief van dit jaar!  

Namens Team de Rank wens ik u allemaal goede 

kerstdagen, een voorspoedig Nieuwjaar en een fijne 

vakantie toe! 

 

Hartelijke groeten, 

namens het team, 

Hannie Molenaar 

 

 

 


