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Inleiding 
Vorige jaar rond deze tijd gingen de scholen voor de 

eerste keer dicht. Dat was een heftige tijd. Nu hebben 

we nog steeds te maken met corona en als wij de 

berichten in de media horen, gaat het nog niet de 

goede kant op. Gelukkig mogen en kunnen de 

kinderen iedere dag naar school. We zijn blij dat we 

tot nu toe nog niet te maken hebben gehad met 

quarantainemaatregelen voor een hele klas. Dit komt 

mede door de zorgvuldigheid waarmee u uw 

kind(eren) naar school laat gaan. Wij willen u daar 

een groot compliment voor maken! Wij waarderen 

het erg dat u uw kind bij verkoudheidsklachten thuis 

houdt en soms zelfs laat testen. Daarnaast vinden we 

het fijn dat veel ouders en kinderen zich aan de 

afspraak houden om pas vijf minuten voor half negen 

naar school te komen.  

 

Meester- en juffendag 
Komende donderdag zouden we eigenlijk de 

verjaardagen van alle juffen en de meester vieren. 

Zo’n feest vieren we natuurlijk het liefst met alle 

groepen gezellig door elkaar. Omdat we op dit 

moment de groepen nog niet mogen mixen, stellen 

we het feest nog even uit naar het einde van het 

schooljaar.  

 

Bijscholing Kanjertraining 
Woensdag 31 maart gaan juf Jolanda, juf Wilma, juf 

Carola en meester Dirk Jan bijscholen voor licentie B 

van de Kanjertraining.  

Die dag zullen er dus andere juffen voor de groepen 

staan. De vervanging ziet er als volgt uit: 

 Groep 3&4 juf Hannie 

 Groep 5&6 juf Rianne 

 Groep 7&8 juf Talitha 

Verkeersexamen groep 7&8 
Woensdag 31 maart maken de kinderen van groep 

7&8 het theoretisch verkeersexamen.  

Het praktisch verkeersexamen is op woensdag 14 

april in Zaltbommel. De kinderen fietsen dan een 

route en moeten zo laten zien dat ze de 

verkeersregels kennen. De route is nu al uitgezet en 

de ouders hebben deze via de mail gekregen. Omdat 

het niet lukt om met de hele klas de route te fietsen, 

hopen we dat de ouders dit zelf met hun kind gaan 

doen. Voor de kinderen is het erg fijn als ze weten 

wat er komt. 

Voor het praktisch verkeersexamen hebben we nog 

ouders nodig die de controleposten bemannen. Op 

dit moment hebben we één aanmelding van een 

ouder die wil helpen. We hebben echter minimaal 

twee ouders nodig. Wie kan er nog meer helpen? 

 

 

Paasontbijt en Paasviering 
Donderdagmorgen 1 april vieren we het Paasfeest. 

We beginnen de dag met een ontbijt. De kinderen 

hoeven thuis dus niet te eten! Daarnaast zingen we 

paasliederen, luisteren we naar het Paasverhaal en 

maken een paaswerkje. Zo staan we deze morgen stil 

bij het lijden, sterven en de opstanding van de Here 

Jezus. In de klassen worden nu al de mooiste 

paasliederen gezongen. 

 

Als ik mijn ogen sluit en denk aan Golgotha 
Dan lijkt het net of ik daar op die heuvel sta 

Ik zie het houten kruis, zie wat de mensen doen 
Dat Jezus sterven moet, want dat gebeurde toen 

 
Ik hoor opnieuw zijn stem die roept: het is volbracht 

En daarna wordt het stil, ‘tis donker als de nacht 
Toen stierf hij aan het kruis, toen was de pijn voorbij 
Oh, ik weet meer dan ooit, dat hij dit deed voor mij 

 
Ik doe mijn ogen dicht en vouw mijn handen stil 
Ik bid met heel mijn hart wat ik hem zeggen wil 

Heer aan dat houten kruis droeg u de straf voor mij 
Ik had nog nooit een vriend die zoveel hield van mij 
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Studiedag 
Dinsdag 6 april hebben de juffen en meester een 

studiedag. Uit de enquête die we in het najaar 

hebben gehouden onder de leerlingen in groep 6 t/m 

8 kwam naar voren dat ze graag meer betrokken 

willen worden bij hun eigen leerproces. Daarom 

willen we ’s morgen met elkaar nadenken over kind- 

gesprekken. Verder verdiepen we ons in een nieuwe 

methode voor technisch lezen. 

 ‘s Middags hopen we o.l.v. een extern begeleider een 

vervolg te geven aan de cursus EDI. Een cursus die 

ons helpt om de instructies van onze lessen te 

verbeteren.  

Op deze dag zijn alle kinderen vrij! 

 

LVS toetsen 
De meeste kinderen hebben inmiddels alle LVS 

toetsen gemaakt. Een aantal kinderen moet nog een 

toets inhalen. Als we alles compleet hebben, zullen 

we de resultaten met u delen. 

Eindtoets groep 8 
IEP Eindtoets Basisonderwijs voor groep 8 
Zoals u waarschijnlijk allemaal weet, wordt elk jaar in 

april de Eindtoets Basisonderwijs afgenomen. Vroeger 

nam elke school de Cito Eindtoets af, maar sinds 

enkele jaren zijn er ook andere Eindtoetsen 

beschikbaar; deze zijn uiteraard goedgekeurd door 

de Inspectie van Onderwijs. Dit schooljaar nemen wij 

op De Rank de Iep Eindtoets af in plaats van de Cito 

Eindtoets. We kiezen hiervoor, omdat we enkele 

voordelen zien ten opzichte van de Cito Eindtoets, 

zoals: 

- de leerlingen gebruiken één boekje (per 

toetsdag) en mogen hierin werken; dit in 

plaats van twee boekjes èn een los ant-

woordformulier. Leerlingen maken hierdoor 

minder vergissingen, doordat ze de antwoor-

den niet op een los vel hoeven te noteren en 

niet steeds hoeven schakelen tussen boekje 

en antwoordformulier; 

- de toets begint eenvoudig en de vragen lo-

pen op in moeilijkheidsgraad; zo ervaart elke 

leerling een succesgevoel en krijgt iedere 

leerling bij iedere vraag de eerlijke kans om 

te laten zien wat hij kan; 

- taal vormt geen struikelblok bij de toetsen 

van rekenen, doordat er veel “kale” sommen 

worden aangeboden. 

- de boekjes zijn overzichtelijk en zien er kleur-

rijk en aantrekkelijk uit. 

- de teksten zijn korter gehouden, waardoor 

het voor alle kinderen makkelijker is de tekst 

helemaal goed te kunnen lezen; 

 

Eindtoets 2021 

De leerlingen van groep 8 maken dit jaar de Iep 

Eindtoets op dinsdag- en woensdagmorgen 20 en 21 

april. Wanneer wij de resultaten ontvangen hebben, 

ontvangt u een mooie rapportage van de resultaten 

van uw kind. U kunt via de link https://www.bureau-

ice.nl/wp-content/uploads/Ouderbrochure-IEP-

Eindtoets.pdf meer informatie vinden over deze 

Eindtoets.  Voor eventuele vragen kunt u terecht bij 

juf Jolanda en juf Els (intern begeleider).  

 

Buurtzorg Jong op school! 
Morgen, woensdag 24 maart, is Buurtzorg Jong weer 

op het schoolplein aanwezig. Omdat ouders nog niet 

in de school mogen, staat Björn van Rooij vanaf 8.25 

uur bij het hek van de school. Heeft u vragen over de 

opvoeding, wilt u graag advies of wilt u iets met hem 

delen, loop gerust naar Björn toe. Hij helpt u graag! 

 

Chatfunctie Buurtzorg Jong 
Op dit moment loopt er een project bij Buurtzorg 

Jong in de gemeente Zaltbommel om te 

onderzoeken of een online chatfunctie mogelijk een 

toevoeging op het reguliere aanbod kan zijn. Het zal 

dus niets vervangen, maar enkel en alleen ter 

aanvulling zijn. Telefonisch en per mail blijven we 

bereikbaar. 

De chatfunctie richt zich specifiek op ouders, maar 

ook jongeren kunnen er gebruik van maken. De 

chatfunctie is te gebruiken bij vragen over opvoeding 

of het gedrag/de ontwikkeling van het kind. Ook kan 

de chatfunctie gebruikt worden voor praktische 

vragen, bijv. over het groepsaanbod of hoe je kunt 

aanmelden. Hoogstwaarschijnlijk gaan we snel 

starten met een testfase voor de chatfunctie. 

Het doel is om met deze chatfunctie de 

laagdrempeligheid te vergroten, een grotere 

doelgroep te bereiken en ouders snel te kunnen 

helpen met laagdrempelige opvoedvragen. Of als er 

https://www.bureau-ice.nl/wp-content/uploads/Ouderbrochure-IEP-Eindtoets.pdf
https://www.bureau-ice.nl/wp-content/uploads/Ouderbrochure-IEP-Eindtoets.pdf
https://www.bureau-ice.nl/wp-content/uploads/Ouderbrochure-IEP-Eindtoets.pdf
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meer nodig is de mensen te kunnen verwijzen naar 

de juiste plek waar zij moeten zijn.  

Om de behoefte van ouders m.b.t. een chatfunctie in 

kaart te brengen is er een enquête opgesteld:  

https://www.survio.com/survey/d/M9L1V0C6I2G2O3I

1B 

Tot nu toe bereiken wij vooral de mensen die 

Buurtzorg Jong al kennen, maar het zou mooi zijn om 

de mensen te bereiken die ons nog niet kennen. 

Vandaar dit stukje in deze nieuwsbrief. 

 

Nieuws van de voorschool 
De winkel in de voorschool is gesloten, we hebben 

plaats gemaakt voor de boerderij. De knuffel-varkens, 

-konijnen, -kippen, -muizen zitten lekker in het stro 

en worden door de peuters goed verzorgd. We gaan 

de komende tijd werken over voorjaar, dieren en 

bloemen. Maar nu eerst Pasen!!  Er worden 

palmtakken gemaakt, bloemen en eieren geverfd en 

veel liedjes gezongen. En al zijn we maar een klein 

groepje, we hebben het goed naar ons zin.  

Anna Hakvoort  was deze week voor het laatst op de 

voorschool. Anna; veel plezier in groep 1!!! 

 

 
 

Koningsspelen 

De Koningsspelen op vrijdag 23 gaan door! Hoe we 

dit vorm gaan geven weten we op dit moment nog 

niet. Omdat we de groepen niet mogen mixen en 

ouders niet in de school mogen komen, zal het 

waarschijnlijk een spelletjesmorgen met de eigen klas 

worden. In de volgende nieuwsbrief hoop ik u daar 

verder over te informeren. 

 

 

 

Planning en agenda  
Aanwezigheid Hannie Molenaar: 

Wekelijks op maandag, dinsdag en donderdag. 

 

31 maart Verkeersexamen (theorie) groep 

7&8 

1 april Paasontbijt en paasviering 

Kinderen zijn om 12.00 uur vrij! 

2 t/m 6 april Paasweekend alle kinderen vrij! 

6 april Studiedag 

7 april Gebedskring 

13 april Voorstelling ‘Pas op muis” 

14 april  Verkeersexamen (praktijk) groep 

7&8 

20 april  nieuwsbrief 

20 en 21 april Eindtoets groep 8 

23 april Koningspelen Alle kinderen om 

12.00 uur vrij 

27 april Koningsdag (alle kinderen vrij) 

3 t/m 14 mei  Meivakantie 

  

 

 

Hartelijke groeten, 

namens het team, 

Hannie Molenaar 
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