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Inleiding

Welkom

De laatste nieuwsbrief van dit jaar. Het schooljaar zit
er bijna op. Als we terugkijken kunnen we zeggen dat
het weer een bijzonder jaar was. Weer kregen we te
maken met een scholensluiting. Het was jammer dat
u niet zomaar de school binnen mocht lopen. Je
kleuter niet in de klas brengen, geen inloopmorgens
en andere contactmomenten. Toch overheerst de
dankbaarheid dat we op de Rank verder weinig last
hebben gehad van Corona. Nauwelijks besmettingen
en geen groepen die in quarantaine moesten. Als
team hebben we genoten van de kinderen en van alle
mooie momenten die er waren. Wat is er weer hard
gewerkt in het afgelopen jaar! We willen alle ouders
en verzorgers hartelijk danken voor het gestelde
vertrouwen. We merken dat u het werk dat wij doen,
waardeert en dat geeft ons energie.

In het afgelopen jaar zijn: Naomi, Anna van L, Rick,
Marion, Bram, Anna H en Jefta begonnen in groep 1.
In groep 5 kwam Sofie erbij en na de vakantie komt
Iza in groep 7. We hopen dat jullie allemaal je plekje
vinden of al gevonden hebben op onze kleine
gezellige school. We wensen jullie een mooie tijd op
De Rank.

Afscheid groep 8
Volgende week nemen 7 kinderen afscheid van onze
school. Rins, Siebe, Rick, Lishanna, Ciara, Paul en Kian
jullie tijd op de Rank zit er bijna op. We hopen dat
jullie met warme herinneringen terugdenken aan de
tijd op onze school. Na de vakantie beginnen jullie op
het voortgezet onderwijs. Van een kleine school naar
een grote school. We wensen jullie veel geluk, plezier
en Gods zegen!

Ga met God en Hij zal met je zijn
jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Afscheid
Volgende week nemen we ook afscheid Joeri ut
groep 2. Joeri woont al een tijdje in Aalst en gaat na
de zomervakantie in zijn eigen dorp naar school.
Joeri, we gaan je missen en wensen je een fijne start
op de nieuwe school.

Juf Tineke
In de vakantie begint het zwangerschapsverlof van juf
Tineke. We wensen de juf een goede tijd toe. Lekker
uitrusten en toeleven naar de geboorte van haar
vierde kindje. Aan het begin van het nieuwe
schooljaar hopen we heel mooi nieuws te kunnen
melden.

Rapporten en oudergesprekken
Omdat a.s. vrijdag groep 3 t/m 6 op schoolreis gaat,
krijgen alle kinderen donderdag hun rapport mee.
Heeft u nog vragen over het rapport dan mag u
maandagmiddag even binnenlopen bij de juf of de
meester.

Laatste schoolweek
In de laatste schoolweek staat er nog van alles op het
programma. Hierbij alles op een rijtje:
•

•

•
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Maandag en dinsdag proberen we nog,
zoveel als mogelijk, ons normale programma
aan te houden.
Woensdag is de wisselmorgen. De kinderen
gaan naar hun nieuwe groep en een deel van
de kinderen maakt kennis met een nieuwe juf
of meester. Daarna gaan we met elkaar kijken
naar de eindfilm van groep 8.
Woensdagavond is het afscheid van groep 8.

•

•

De ouders van groep 7&8 hebben hier een
aparte mail over gekregen van de juf.
Donderdag is de speldag. ’s Morgens gaan
de kinderen op zoek naar de ‘groep 8 vossen’
Vervolgens eten we friet met elkaar.
’s Middags geeft juf Marloes nog gymlessen
en spelen de kinderen buiten of in de klas. En
daarna is er koffie voor de ouders!!
Vrijdagmorgen is dan echt de laatste morgen
in de oude groep. We nemen afscheid en
ruimen het lokaal op. En daarna: VAKANTIE!

•

Helpen bij de vossenjacht
Voor de vossenjacht zoeken wij nog ouders die met
een groepje kinderen op zoek gaan naar de vossen. U
kunt u aanmelden bij de juf of meester van uw
kind(eren).

Komt u koffiedrinken?
Een schoolmarkt zit er dit jaar helaas niet in. Toch
willen we het jaar gezellig met elkaar afsluiten. Komt
u donderdag 22 juli koffiedrinken op het plein?
Vanaf 14.00 uur staat de koffie (en iets lekkers) klaar.
Leuk als we aan het einde van dit jaar ALLE ouders
nog even kunnen ontmoeten en spreken.

We missen nog boeken!
Wilt u thuis nog eens goed kijken of u nog
bibliotheekboeken heeft liggen? We missen er nog
wel wat. Aanstaande vrijdag is de bibliotheek voor
het laatst open dit schooljaar. De kinderen kunnen
dus nog één keer boeken ruilen. Omdat het vakantie
wordt, mogen ze dit keer twee boeken uitkiezen.

Promotiefilmpje
Het promotiefilmpje is klaar en staat op de website
en op onze facebookpagina. Wij zijn blij met het
resultaat. Het filmpje geeft een mooi inkijkje in onze
school. U mag het gerust delen!

Zendingsgeld voor Roemenië

Ons zendingsproject: Een betere wereld voor de
weeskinderen in Roemenië is door alle beperkingen
niet echt goed uit de verf gekomen. Een grotere actie
houden, was niet mogelijk. Daarom willen we vragen
of de kinderen aanstaande maandag extra
zendingsgeld mogen meebrengen. In de nieuwsbrief
van volgend jaar zullen we u vertellen hoeveel geld
we in totaal dit jaar op gehaald hebben voor ons
project.

Gymmen in groep 3
Gaat u kind volgend jaar voor het eerst naar groep
drie? Wilt u dan alvast zorgen voor gymkleding: een
broekje, shirtje en schoenen.

Nieuws van de Voorschool
Niet alleen de peuters werken over het thema water;
drinken, zwemmen en schoonmaken…ook de ouders
hebben hard meegeholpen om voor de vakantie alle
speelgoed weer schoon te hebben. Bedankt hiervoor.
Wij spelen en leren nog een goede week op de
voorschool…en dan vakantie! We wensen jullie
allemaal een fijne vakantie.

Belangrijke data volgend jaar
U was gewend om aan het begin van een nieuw
schooljaar een jaarkalender te krijgen. Komend jaar
doen we het iets anders. We gaan de agenda in Parro
gebruiken. We zullen daar alle belangrijke data in
zetten. Verder kunt u voor belangrijke data ook de
nieuwsbrief bijhouden. Omdat we weten dat agenda’s
snel vollopen, geven wij u nu al een paar belangrijke
data door.
• 21 september informatieavond voor alle
ouders van kinderen in groep 3 en 8.
• 21 september startgesprekken.
• 6 oktober Studiedag (kinderen zijn vrij.)
• 1 december Studiedag (kinderen zijn vrij.)
• 19 januari MR-ouderavond met Hanneke
Poot (Een avond over opvoeden. Heel
leerzaam, herkenbaar, humoristisch en leuk!)
• 26 januari studiedag SCOB (kinderen zijn vrij.)
• 21 maart studiemiddag (kinderen vanaf 12.00
uur vrij.)
• De inloopmorgens zijn op: 8 oktober, 25
februari en 25 mei
• De spreekavonden zijn op 7&9 december en
22&24 februari.

Al deze data zijn natuurlijk onder voorbehoud. In de
afgelopen tijd heeft Corona ons wel geleerd dat het
leven niet zo maakbaar en voorspelbaar is als wij
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dachten. We maken dus plannen, prikken data,
bereiden van alles voor, maar altijd in het besef dat
wij niet alles zelf in de hand hebben. Dat is de
houding waarmee we op onze school plannen maken
en u informeren over allerlei activiteiten. We doen
ons werk in afhankelijkheid van God.

Vakantierooster 2021-2022
Voor de volledigheid geef ik nogmaals het
vakantierooster door:
Herfstvakantie:
25 t/m 29 oktober
Kerstvakantie:
27 december t/m 7 januari
Voorjaarsvakantie: 28 februari t/m 4 maart
Goede Vrijdag:
15 april
Pasen:
18 april
Meivakantie:
25 april t/m 6 mei
Hemelvaart:
26&27 mei
Pinksterweekend: 6 t/m 9 juni
Zomervakantie: 25 juli t/m 2 september

juli
15 juli
16 juli
19 juli
21 juli
21 juli
22 juli
23 juli

september
3 sept.
6 sept

Rapport
Schoolreis
Oudergesprekken (optioneel)
Wisselochtend
Afscheid groep 8
Vossenjacht en speldag
START ZOMERVAKANTIE
(alle kinderen vanaf 12.00 uur
vrij)

Eerste Nieuwsbrief
Eerste schooldag

Hartelijke groeten,
namens het team,
Hannie Molenaar

Volgende nieuwsbrief
Aan het einde van de zomervakantie, op
vrijdagmiddag 3 september, ontvangt u de eerste
nieuwsbrief van het volgende school jaar.
We wensen u allemaal een fijne en mooie vakantie!

Planning en agenda
.
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