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Vooraf

Schoolfoto’s

In deze nieuwsbrief leest u over de uitslag van de
eindtoets, schoolkamp en de schoolreizen.
Nu het goed gaat met de coronacijfers is er voor
school ook wat meer mogelijk.

Vandaag hebben alle kinderen de klassenfoto mee
gekregen. Wilt u het geld of de foto deze week weer
op school inleveren? Dit mag bij de leerkracht van uw
kind.

Eindtoets groep 8

Schoolreizen groep 1 t/m 6

Vorige week kwam de uitslag van de eindtoets van
groep 8 binnen. Altijd toch een spannend moment.
Voor de kinderen, maar zeker ook voor de
leerkrachten. Hebben de kinderen het beoogde
resultaat gehaald en hoe doen we het als school als
we het afzetten tegen het landelijk gemiddelde? Nou,
ik kan u zeggen dat wij heel blij zijn met de
resultaten! Onze school had bij de IEP-eindtoets een
score van 87,5. Het landelijk gemiddelde was 80,0.
Daar zaten we dus ruim boven. Rins, Siebe, Lisanna,
Kian, Paul en Rick, jullie hebben het super goed
gedaan! En ook een compliment voor de meester en
alle juffen die deze kinderen de afgelopen jaren les
hebben gegeven.

Dierentuinen, speeltuinen en pretparken zijn weer
open! Daarom willen we dit jaar toch nog op
schoolreis gaan. Volgende week krijgt u meer
informatie over bestemming en de kosten van het
schoolreisje. We hopen op een gezellige dag met
elkaar.

Schoolkamp groep 7&8
Yes, het schoolkamp gaat dit jaar wel door!
Van 7 t/m 9 juli gaan de kinderen van groep 7/8 op
de fiets naar “t Kraanven in Loon op Zand. De ouders
krijgen binnenkort meer informatie van de juf.
We zijn heel blij dat we zo aan het einde van het
schooljaar toch nog wat leuke activiteiten met de
kinderen kunnen organiseren.

Museumatelier
Volgende week komt het Museumatelier op school.
Alle kinderen krijgen les en gaan werken over Hugo
de Groot. Ze komen op maandagmiddag in groep
3&4, dinsdagmorgen in groep 5&6, dinsdagmiddag
in groep 1&2 en op woensdag 9 juni krijgt groep
7&8 les. De kinderen gaan ook knutselen, dus het is
fijn als ze oudere kleren aanhebben.

Excursie groep 1&2

Promotiefilm De Rank
Donderdag 3 juni en maandagmiddag 7 juni worden
er filmbeelden gemaakt voor een promotiefilm van
de Rank. Het filmpje wordt op de website geplaatst
en ook gedeeld op FB. (Dit is dus een uitbreiding op
het vorige bericht. Heeft u er bezwaar tegen dat uw
kind op de film komt en u heeft dit nog niet
aangegeven dan kan dit nog tot donderdagmorgen
8.00 uur. De ouders van de kinderen waarvan wij al
weten dat ze niet op beeld mogen, hoeven niet meer
te reageren.

In groep 1&2 zijn de kinderen gestart met het thema:
Het restaurant. Ze hebben echte restauranthoeken in
de klas. Een chic restaurant, een pizzeria, een zandtafel voor de taartjes en een Mc-Drive in de gang. De
kinderen knutselen, knippen en plakken erop los.
Op donderdag 24 juni hopen ze met elkaar een kijkje
te gaan nemen in een echte keuken bij eethuis
’t Stoepke in Gameren. En natuurlijk eten ze daar dan
een lekker frietje! Eet smakelijk!
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Groep 7&8 naar Kamp Vught

Terugblik dodenherdenking

Op donderdag 24 juni gaat groep 7&8 ook op
excursie. Zijn gaan met de bus naar kamp Vught. Dit
is altijd een indrukwekkende en leerzame excursie.
Op een kindgerichte manier horen en zien ze hoe een
werkkamp er in de Tweede Wereldoorlog uitzag. Ook
het kindermonument maakt vaak grote indruk op de
kinderen.

Dit jaar waren er ook kinderen van De Rank
betrokken bij de dodenherdenking. Stijn, Rins en
Laura waren aanwezig bij de kranslegging. Mooi om
zo als school betrokken te zijn.

Nieuws van de Voorschool
Wat hebben we uitgekeken naar zonnig weer! Wat
genieten we nu van het buitenspelen!
We hebben een vrolijke tijd met het thema muziek.
We zingen, trommelen, luisteren naar de xylofoon en
ontdekken de snaren van de gitaar en we horen nog
veel meer instrumenten. We weten al van harde en
zachte geluiden, van langzame en snelle ritmes en
van hoge en lage tonen. Kortom, we zijn al
muzikanten in de dop. Een digitaal privé optreden
voor de ouders is niet uitgesloten.
Yefta is al bijna 4 jaar, hij begint in groep 1. Veel
plezier daar!!!
"Nieuwe " peuters zijn van harte welkom!! We zien de
aanmeldingen tegemoet.

Terugblik Excursie groep 5&6
Op 19 mei bezocht groep 5&6 de stadswallen in
Zalbommel. De kinderen hebben een speurtocht
gedaan in het stadspark en veel geleerd over de
geschiedenis van Zaltbommel.

Workshop Podcast maken
Is uw kind een verhalenschrijver of verhalenverteller,
zou uw kind wel eens een podcast willen maken? Op
15 en 22 juni komt Gosia Jankowska – Vissers na
schooltijd een workshop geven op onze school. In de
bijlage vindt u meer informatie.

Planning en agenda
Aanwezigheid Hannie Molenaar:
Wekelijks op maandag, dinsdag en donderdag.
Juni
2 juni
Gebedskring
7 t/m 9 juni
Museumatelier
14 t/m 30 juni
Cito-toetsen
24 juni
Excursie groep 1&2
24 juni
Excursie groep 7&8
Juli
1 juli
2 t/m 5 juli
7 t/m 9 juli

Studiemiddag alle kinderen om
12.00 uur uit!
Lang weekend. Alle kinderen
vrijdag en maandag vrij
Schoolkamp groep 7&8

Hartelijke groeten,
namens het team,
Hannie Molenaar
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