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Vooraf 
In deze nieuwsbrief weer allerlei nieuwtjes over De 

Rank. We kijken terug op een gezellige Dierendag. 

Morgen, 6 oktober, zijn alle kinderen vrij.  

De leerkrachten hebben een studiedag en krijgen 

bijscholing in het geven van goede lesinstructies.  

Wij hopen op een leerzame dag en wensen u een 

ontspannen dag met de kinderen.   

Babynieuws 
Op 14 september is bij juf Tineke en haar man Jaap 

een meisje geboren: Noortje Janne. Noor is het zusje 

van Noud, Sofie en Sem.  

Met jouw wangetje tegen het mijne 

fluister ik je naam 

En ik dank de Schepper 

Voor het wonder van jouw bestaan 

We feliciteren de juf en haar gezin met dit mooie 

kindje. Wilt u de juf nog een kaartje sturen? Haar 

adres: Brouwershof 2, 5311 GM Gameren. 

Leerkracht gezocht! 
Kent u iemand die leerkracht is en het leuk vindt om 

twee keer per week twee uurtjes (meer uren zou evt. 

ook kunnen!) met een kind te werken? Het gaat in dit 

geval om kinderen die meer uitdaging nodig hebben. 

Sinds de zomervakantie zijn we al op zoek, maar 

helaas lukt het niet om iemand te vinden. Daarom 

roepen wij uw hulp in. Wilt u eens nagaan of er in uw 

netwerk iemand is die ons zou kunnen helpen?  Voor 

meer informatie kunt u mailen naar 

directie@pcbderank.nl of bellen: 0418 642259. 

 

Ontruimingsoefening 
Maandag 27 september hebben we met de school 

een ontruimingsoefening gehouden. Het brandalarm 

ging af en we oefenden wat we dan moeten doen. 

Denk aan: kijken waar de brand is, kijken of de 

vluchtroute nog vrij is, kinderen bij de deur 

verzamelen, ramen dicht doen, leerlingenlijst 

meenemen en via een afgesproken route naar buiten 

lopen en verzamelen op het plein 

De bedrijfshulpverleners (BHV-ers) bellen 112 en 

lopen alle ruimtes na om te kijken of de school echt 

leeg is. We waren deze morgen heel snel buiten!  

Nu ging het zo snel omdat leerkrachten en kinderen 

wisten dat we gingen oefenen. Komend jaar gaan we 

nog twee keer oefenen en dan weten de kinderen en 

leerkrachten niet vooraf dat er een brandalarm 

afgaat. Benieuwd of het dan ook zo snel en goed 

gaat. 

Inloophalfuur 
Eindelijk kunnen we u weer uitnodigen voor een 

inloophalfuur. Aanstaande vrijdag 8 oktober bent u 

weer welkom in de klas van uw kind(eren). Vanaf 8.30 

uur mag u mee naar binnen lopen. Uw mag dan even 

kijken in de klas van uw kind. De koffie en thee staan 

klaar! Vanaf 9.00 uur beginnen de leerkrachten graag 

weer met het lesprogramma. Buurtzorg Jong zal ook 

aanwezig zijn in de hal van de school. Heeft u vragen 

over de opvoeding dan kunt u hen aanspreken. 

 

Kinderboekenweek 
Worden wat je wil!, dat is het thema van de 

kinderboekweek 2021. Vanaf 11 oktober tot 22 

oktober gaan we met de hele school aan de slag 

rondom dit thema. Kinderen mogen kiezen van welk 

beroep ze meer willen weten. Ze gaan informatie 

opzoeken en er ook over knutselen. Deze weken 

zullen we ‘s morgens het gewone lesprogramma 

draaien. De middagen worden ingevuld met het 

werken over dit thema. (In groep 1&2 werken de 

kinderen ’s morgens en ’s middags over dit thema)  

Uit ervaring weten we dat veel kinderen genieten van 

deze weken. 
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Kijkavond Projectweek 
Op donderdagavond 21 oktober sluiten we de 

projectweek af met een kijkavond. 

Dit jaar doen we dat door het geven van een 

voorstelling in het speellokaal. Alle kinderen zullen 

daar een bijdrage aan leveren. 

Omdat we de drukte graag willen spreiden, is het 

programma als volgt: 

• 18.30 uur tot 19.05 uur: Voorstelling 1  

       (Ouders van kinderen met de achternaam  

       die begint met een A t/m H zijn welkom!) 

• 19.05 uur tot 19.25 uur Pauze. Koffie drinken 

op het plein. (alle ouders zijn welkom!) 

• 19.25 uur tot 20.00 uur Voorstelling 2  

(Ouders van kinderen met de achternaam die  

begint met een I t/m Z zijn welkom!) 

Per gezin nodigen we maximaal 2 mensen uit! 

 

Kanjertraining 
Zoals u weet, werken we op school met de 

Kanjertraining, een methode om het sociale 

welbevinden van kinderen te verbeteren. Komend 

jaar zullen we regelmatig delen wat we in de klas met 

deze methode doen. De eerste weken van het 

schooljaar noemen we de startweken. We hebben 

veel kennismakingsspellen gespeeld. Zo werken we 

op een positieve manier aan de groepsvorming. In 

alle groepen zijn ook de petten en bijbehorende 

afspraken in vogelvlucht voorbij gekomen. Overal 

hebben de kinderen uitgesproken ‘te vertrouwen’ te 

willen zijn. Dat is een mooie basis om het komende 

jaar samen op voort te bouwen. 

Tijdens een complimentenspel zei één van de 

kinderen: “Een compliment krijgen is heel fijn. Maar 

een compliment aan iemand anders geven eigenlijk 

ook.’ Want dan zie ik dat die ander er blij van wordt, 

en dat maakt mij ook blij.” Mooi als de kinderen zo 

met elkaar om kunnen gaan!  

 

Nieuws van de MR 
Op de afgelopen MR-vergadering hoorden we dat er 

een goede start is gemaakt.  We bespraken deze 

avond o.a. het nascholingsplan van de 

leerkrachten en de hoogte van de ouderbijdrage. We 

hebben de schoolgids bekeken en goedgekeurd. 

Deze kunt u vinden op de website van de school. De 

MR regelt elk jaar een ouderavond. We zijn op zoek 

naar een thema voor de ouderavond in 2023. Mocht 

u een thema weten, dan horen we dat graag. De 

komende ouderavond op gaat over de ontwikkeling 

van jongens en meisje. 

De afgelopen tientallen jaren hebben we geleefd in 

de veronderstelling dat jongens en meisjes in wezen 

hetzelfde zijn. Nieuw wetenschappelijk onderzoek 

heeft aangetoond dat jongens en meisjes wel 

gelijkwaardig zijn, maar niet gelijk, iets wat in de 

praktijk van alledag al zolang merkbaar is. Welke 

verschillen ervaart u tussen jongens en meisjes? Wat 

is de reden van de verschillen tussen jongens en 

meisjes? Hanneke Poot – van der Windt, 

kinderfysiotherapeute en psychomotorisch 

remedial teacher, zal op woensdagavond 19 

januari een ouderavond verzorgen op onze school 

over dit thema. Schrijft u alvast deze datum op? 

We verwachten van alle gezinnen minimaal één 

ouder. 

Week van de opvoeding.  

Dat opvoeden niet altijd eenvoudig is, weten we 

allemaal. Daarom is deze week uitgeroepen tot Week 

van de opvoeding. Buurtzorg Jong start 4 Oktober 

met een online chatfunctie. Deze chatfunctie is voor 

opvoeders met opvoedvragen. Of voor opvoeders die 

het fijn vinden om op een laagdrempelige manier 

met een jeugd- en gezinswerker te overleggen over 

de opvoeding. 

Hierbij kunt u denken aan; 

● Welke apps, websites en games zijn geschikt 

voor mijn kind? 

● Wat is een geschikte bedtijd voor mijn kind? 

● Hoe ga ik om met de boze buien van mijn 

kind? 

● Welke straf of beloning kan ik het beste in-

zetten? 

● Of een hele andere vraag. 

Een jeugd- en gezinswerker van de gemeente 

Zaltbommel zal dan samen met u kijken naar een 

passend advies voor uw vragen. De online chatfunctie 

kunt u vinden op, www.buurtzorgjong.nl op de 

volgende momenten: 

● maandagavond van 19:00-21:00 

● woensdagochtend van 09:00-12:00 

U kunt daarnaast natuurlijk ook altijd bellen of e-

mailen met de Jeugd- en Gezinswerker. Kijk voor de 

contactgegevens voor uw team op 

www.buurtzorgjong.nl.  

http://www.buurtzorgjong.nl/
http://www.buurtzorgjong.nl/
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Batterij en lege cartridges 
U heeft vast wel eens lege batterijen in huis. Wist u 

dat u die kunt inleveren bij ons op school en dat wij 

er ook nog geld voor krijgen?  De lege batterijen 

worden opgehaald door Stibat. Dit is een non-profit 

organisatie die het belangrijk vindt dat batterijen op 

een veilige en verantwoorde manier verwerkt worden.  

In de hal van de school staat een grote doos, waar u 

ze in kunt deponeren. Voor een volle doos krijgen wij 

een mooi geldbedrag, Van dit bedrag kopen we dan 

weer boeken voor de schoolbibliotheek. 

Spaart u mee? In de hal van de school staat ook een 

doos waar u lege cartridges in kunt leveren. 

Mad Science op school 
Wetenschap en techniek zijn belangrijk, nu en in de 

toekomst. Mad Science wil kinderen dit laten ervaren.  

Maandag 18 oktober komen ze een promotieles 

geven op onze school. Daarna krijgen kinderen een 

informatiefolder mee voor een aantal lessen 

wetenschap en techniek op onze school. Bij genoeg 

aanmeldingen komen ze die wekelijks op een middag  

na schooltijd op school geven.  

 

Kinderboekenweek bij de Boekenplank!  
Deze week hoopt de Christelijke Kinderboekenweek 

van start te gaan! Deze begint op woensdag 6 

oktober tot en met zaterdag 16 oktober!  

Met als thema: Worden wat je wil, ontdek je talent!  

Kom a.s. zaterdag 9 oktober tussen 13.00u en 16.00u 

naar de Boekenplank in Poederoijen en vier het 

Kinderboekenweek feestje met ons mee!  

Wat is er allemaal te doen?  

• Zoek en verzamel alle beroepen 

• Zing mee met het ‘Worden wat je wil’ lied  

• Lever je Kinderboekenweek kleurplaat in en 

maak kans op een mooie prijs  

• (Na de start van de Kinderboekenweek nog 

geen kleurplaat gehad op school? Stuur dan 

een mailtje naar: 

ikbenerbij@bakkerpoederoijen.nl dan krijgt u 

hem alsnog)  

• Luister mee naar de voorleesverhalen  

Kom gezellig met je vader, moeder, opa, oma, tante 

of buurvrouw naar de Boekenplank, voor iedereen 

iets lekkers!  

Groeten,  

Lisanne en Marleen van de Boekenplank  

 

 

 

 

 

 

Bijlage 
In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u een 

uitnodiging voor een Webinar van Tischa Neve over 

de positieve mindset bij kinderen. Een nieuwsbrief 

van Spel& met allerlei leuke (sport)activiteiten voor 

kinderen en een poster van Buurtzorg Jong over de 

week van de opvoeding.  
 

Planning en agenda  
 

Oktober  

6 oktober Studiedag  (Kinderen zijn vrij.) 

8 oktober Inloophalfuur van 8.30 uur tot 

9.00 uur 

11 t/m 22 okt. Project week: Worden wat je wil! 

13 oktober  Gebedskring 

18 oktober Promotie les Mad Science 

21 oktober  Kijkavond project 

25 t/m 29 okt. Herfstvakantie 

  

November   

2 november  Nieuwsbrief 

3 november  Dankdag en schoolontbijt 

4 november  Hoofdluiscontrole 

10 november  Gebedskring 

  

  

 

 

Hartelijke groeten, 

namens het team, 

Hannie Molenaar 

 

https://www.stibat.nl/over-stibat/de-organisatie/
https://www.stibat.nl/over-stibat/de-organisatie/
mailto:ikbenerbij@bakkerpoederoijen.nl

