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Vooraf 
Nog een paar weken en dan is het zomervakantie!  

Op school is dit altijd een drukke tijd. Kinderen 

maken Citotoetsen, leerkrachten zijn bezig met het 

maken van de rapporten en alles wat daarbij komt 

kijken. Daarnaast vinden er ook de nodige 

evaluatiegesprekken met ouders plaats. We zijn blij 

dat we dit weer kunnen doen zoals we gewend 

waren. Naast alle drukte rondom toetsen, rapporten 

en gesprekken, is er ook tijd voor uitstapjes en 

gezelligheid. Zo kijken kinderen en leerkrachten uit 

naar het schoolkamp de schoolreis en zijn er nog 

verschillende excursies.  

 

Zwangerschapsverlof juf Tineke 
Aan het einde van de zomervakantie begint het 

zwangerschapsverlof van juf Tineke. Juf Mieke 

Katerberg zal juf Tineke tijdens deze verlofperiode  

vervangen. Juf Mieke is voor ons geen onbekende, 

want ze werkt al bij ons op de voorschool. We zijn blij 

dat we het zo kunnen invullen. Na het verlof van juf 

Tineke blijft juf Mieke op onze school werken als 

onderwijsassistent. Daarnaast blijft ze ook de twee 

morgens op de voorschool werken. We heten juf 

Mieke hartelijk welkom!  

 

Groepsverdeling 2021-2022 
Voor volgend schooljaar ziet de groepsverdeling er 

als volgt uit: 

Groep 1&2: 

Juf Sjoukje (maandag, dinsdag en vrijdag) 

Juf Mieke Katerberg (woensdag en donderdag) 

Als Juf Tineke weer terugkomt zullen de dagen 

waarschijnlijk wijzigen. 

Op dinsdagmiddag geeft juf Sjoukje les aan de 

Cheeta’s. Juf Mieke zal die middag in groep 1&2 

werken. 

Groep 3&4: 

Meester Dirk Jan (maandag t/m vrijdag) 

Groep 5&6: 

Juf Wilma (maandag t/m woensdag)  

Juf Rianne (donderdag en vrijdag) 

Groep 7&8 

Juf Jolanda (maandag t/m donderdag) 

Juf Talitha (vrijdag) 

Juf Carola: extra ondersteuning in verschillende 

groepen. (Zie Nationaal Programma Onderwijs) 

Juf Gertrude: extra ondersteuning in groep 1&2 op 

dinsdag. 

Juf Els: IB-taken op dinsdag en donderdagmiddag. 

Juf Mieke Wortel: onderwijsassistent op maandag, 

dinsdag en donderdag. 

Juf Petra: begeleiding arrangementen op maandag 

en woensdag. 

 

 
 

Nationaal Programma Onderwijs  
Alle kinderen verdienen volwaardig onderwijs en een 

mooie toekomst, ondanks Corona.  

Om dit doel te behalen heeft de minister het 

Nationaal Programma Onderwijs gelanceerd. Scholen 

krijgen de komende twee jaar extra gelden om de 

achterstanden die zijn ontstaan door corona, weg te 

werken. Daarnaast mag het geld ook ingezet worden 

om het welbevinden van de kinderen te verbeteren. 

De afgelopen weken hebben wij geanalyseerd waar 

de kinderen van De Rank achterstanden hebben 

opgelopen. We zijn blij dat het op onze school erg 

meevalt met die achterstanden. Echter is er wel wat 

werk aan de winkel en daarom hebben we het 

volgende plan gemaakt: 

• Op maandagmorgen, woensdag en 

donderdagmorgen gaan we de groepen 3&4 

en 5&6 een gedeelte van de morgen 

opsplitsen. Juf Carola neemt de ene groep en 

de vaste leerkracht houdt het andere deel 

van de groep. Dit ziet er als volgt uit: 

Van 9.00 uur tot 10.30: Groep 3 meester Dirk 

Jan en groep 4 juf Carola.  

Deze tijd zal gebruikt worden voor rekenen 

en technisch lezen. 

http://www.pcbderank.nl/


PCB DE RANK 
 

 

Van 10.45 tot 12.00 uur: Groep 5 juf Carola 

en groep 6 juf Wilma of juf Rianne. 

Deze tijd zal gebruikt worden voor spelling 

en technisch lezen. 

maandagmiddag van 12.30 uur tot 13.30 uur 

groep 7 juf Carola en groep 8 juf Jolanda. 

In dit uur zal de nadruk vooral liggen op 

spelling.  

• Het laatste uur van de maandagmiddag zal 

juf Carola bezig zijn met leesbeleving in 

groep 4. 

• Juf Gertrude zal op dinsdag extra 

ondersteuning bieden in groep 1&2. 

• Juf Mieke Katerberg zal na het 

zwangerschapsverlof van juf Tineke 1,5 dag 

als onderwijsassistent gaan werken in de 

groepen waar extra ondersteuning nodig is. 

• Verder krijgen de kinderen volgend jaar 

muzieklessen van een gespecialiseerde 

muziekdocent: juf Gera van Dalen. 

Het eerste half jaar krijgen de groepen 1&2 

en 5&6 les van juf Gera en de tweede helft 

van het jaar krijgen de groepen 3&4 en 7&8 

les. Zo hopen we het muziekonderwijs op 

onze school te verbeteren. En…. lekker zingen 

is voor iedereen goed.  

• Daarnaast  zullen de leerkrachten enkele 

dagdelen vrijgeroosterd worden om 

gesprekjes met de kinderen te voeren 

(kindgesprekken). In deze gesprekjes zal het 

gaan over het kind op school (het 

welbevinden) en er zal ook gesproken 

worden over de resultaten.  

• Vanaf volgend schooljaar komt juf Els ook 

meer werken op De Rank. Naast de dinsdag 

zal ze dan ook op donderdagmiddag op 

school zijn. Zij zal zich vooral bezig houden 

met de leerlingenzorg. 

Door de (extra) inzet van juf Carola, juf Gertrude, juf 

Mieke Katerberg, juf Els en juf Gera besteden we de 

gekregen gelden optimaal. We hopen dat we op deze 

manier de achterstanden kunnen wegwerken en het 

welbevinden van de kinderen vergroten. 

 

Lang weekend 
Vanaf donderdag 1 juli 12.00 uur zijn de kinderen vrij 

t/m maandag 5 juli. De leerkrachten hebben op 

donderdagmiddag nog een studiemiddag. We 

wensen u een fijn lang weekend! 

Schoonmaak gymmaterialen 
Wie heeft er tijd om een uurtje te helpen om de 

gymmaterialen schoon te maken? Dit mag een keer 

onder schooltijd. Opgeven kan bij de leerkracht of juf 

Hannie. 

Schoolkamp groep 7&8 
Van woensdag 7 juli t/m vrijdag 9 juli gaan groep 

7&8 op schoolkamp naar ’t Kraanven in Loon op 

Zand. De ouders hebben inmiddels een brief 

ontvangen met de belangrijkste informatie. Juf 

Jolanda, juf Carola en meester Dirk Jan zullen mee 

gaan voor de begeleiding. We wensen de kinderen 

en leerkrachten veel plezier en een gezellig kamp!  

Veel ouders hebben al betaald voor het kamp. Als u 

het bent vergeten, wilt u het geld (€ 70,00) dan 

binnenkort overmaken? Graag voor 7 juli! 

NL02RABO0322627354 t.n.v. Stg. Chr. Onderwijs 

Bommelerwaard. Graag de naam van het kind er bij 

vermelden. 

 

 
 

Schoolreis groep 3 t/m 6 
Vrijdag 16 juli gaan groep 3 t/m 6 op schoolreis naar 

Ouwehands Dierenpark in Rhenen. We verwachten de 

kinderen deze dag om 9.00 uur op school. Om 17.00 

uur hopen we weer terug te zijn in Kerkwijk. Als we 

door de verkeersdrukte niet op tijd zijn, sturen wij u  

een Parrobericht. We hopen op een gezellige dag 

voor kinderen en leerkrachten. Wilt u het geld voor 

de schoolreis (€27,50) overmaken op rekening van de 

school onder vermelding van de naam van uw kind. 

Graag voor 16 juli. 

Het nummer is: NL02RABO0322627354 t.n.v. Stg. Chr. 

Onderwijs Bommelerwaard. 

 

Vervanging groep 3&4 
Meester Dirk Jan en juf Carola gaan mee op kamp.  

De vervanging van groep 3&4 ziet er als volgt uit: 

• Woensdag 7 juli geeft juf Hannie les aan 

groep 3&4. 

• Donderdag en vrijdag zal juf Talitha voor de 

groep staan. 

Deze dagen zal de groep niet gesplitst worden. 
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Inloopmoment groep 1&2 
Wat is het gezellig in groep 1&2! Een chic restaurant, 

een  pizzabakkerij en een MacDrive….. mmm…..,  de 

kinderen en de juffen werken al een paar weken over 

het restaurant. Alle juffen en de meester worden bijna 

dagelijks voorzien van de ‘heerlijkste pizza’s’. 

De kinderen willen graag aan de ouders laten zien 

hoe gezellig het in de klas is. Daarom mogen ze op 

vrijdagmorgen 25 juni of maandagmorgen 28 juni  

om 8.30 uur met hun kind naar binnen om al het 

moois te bekijken. 

 

Nieuws van de IC  
Als identiteitscommissie hebben we elkaar op 

donderdagavond 10 juni na lange tijd(!) weer fysiek 

gesproken. Het belangrijkste gespreksonderwerp was 

het thema seksuele vorming. In de eerste plaats 

verwachten we dat ouders in het gezin het gesprek 

hierover voeren. Als IC hechten we er veel waarde aan 

dat dit ook op school besproken kan worden. Het is 

opgevallen dat kinderen al (te) veel zien. We hopen 

dat u als ouder alert bent op wat uw kind ziet als het 

gaat om dit thema, maar ook als het gaat om grove 

taal of geweld. 

Ook hebben we afscheid genomen van Cees de Bijl 

(vader van Paul en Aida). Vanaf de start van de IC was 

hij betrokken en we danken hem hartelijk voor zijn 

bijdrage in de IC. In de komende weken zullen we als 

IC op zoek gaan naar een vervanger.  

Op deze plaats willen we ook graag het hele team 

bedanken voor hun inzet in het afgelopen schooljaar. 

Jullie hebben onderwijs gegeven, de kinderen uit de 

Bijbel verteld en met ze gezongen en gebeden. We 

zijn er dankbaar voor dat jullie dit konden doen! 

Hartelijke groeten, de identiteitscommissie. 

 

Nieuws van de voorschool 
Na onze muzikale weken is het nu tijd om wat af te 

koelen met WATER….Spetteren, drinken, plantjes 

begieten, zwemmen, modderen en schoonmaken.  

We gaan het er vast druk mee hebben. Het is niet 

helemaal zeker, dat we droog blijven… 

 

Workshop Knikkerbaanbouwen 
Altijd al een actie-reactie-knikkerbaan willen bouwen? 

Lees in de bijlage meer over deze te gekke workshop.  

 

 

 

 

 

 

 

Planning en agenda  
Aanwezigheid Hannie Molenaar: 

Wekelijks op maandag, dinsdag en donderdag. 

 

juni  

24 juni Groep 7&8 Excursie Kamp Vught 

25 en 28 juni Inloopmoment groep 1&2 (8.30 

uur) 

juli  

1 juli  Studiemiddag. Alle kinderen om 

12.00 uur vrij 

2 t/m 5 juli Lang weekend 

7 t/m 9 juli Groep 7&8 Schoolkamp 

13 juli  Nieuwsbrief 

15 juli  Rapport mee 

16 juli Groep 3 t/m 6 Schoolreis 

19 juli Oudergesprekken (optioneel) 

  

  

  

 

 

Hartelijke groeten, 

namens het team, 

Hannie Molenaar 

 

 


