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Vooraf

Controle fietsverlichting

De herfstvakantie is weer voorbij. Hopelijk kunt u
terugkijken op een mooie week. Gisteren zijn we
begonnen aan het tweede blok van dit jaar. We
hopen dat we de komende acht weken niet te veel
gehinderd worden door corona. Vanavond horen we
welke nieuwe maatregelen worden aangekondigd.
Ook op school willen we de basisregels weer strikter
gaan naleven. Verderop in deze nieuwsbrief leest u
daar meer over.

Dit weekend is de klok op wintertijd gezet. De
kinderen zullen dus weer wat vaker in het donker
fietsen. Goede verlichting is dan heel belangrijk.
Daarom willen we a.s. maandag 8 november de
verlichting van de fietsen van de kinderen van groep
3 t/m 8 controleren. (Kinderen uit groep 1&2 die op
de fiets komen, mogen ook meedoen aan de
controle.) Dit zal gedaan worden door de
Verkeersouders en een erkende fietsenmaker. Fijn als
alle kinderen maandag op de fiets naar school
komen! Samen zorgen we zo voor de veiligheid van
onze kinderen.

Dankdag
‘Dankend doorgaan’ is het thema van de dankdag.
Het gaat over de tijd van Noach juist ná de
zondvloed. Het water is weg, de ark staat droog. Een
nieuw begin is daar. Maar in plaats van direct in de
actiestand te komen is er eerst dankbaarheid. Met
daarbij de belofte van God om samen de toekomst
op te bouwen. Hoe mooi is dit.
Deze dankdag gaan we met alle kinderen van groep
3 t/m 8 weer naar de kerk. We zijn blij dat dit na twee
jaar weer kan. De dienst begint om 10.30 uur. Zit uw
kind in groep 1&2 en wilt u graag met uw kind naar
de kerk dan, mag u om 10.15 uur uw kind in de klas
ophalen.

Schoolontbijt
Ook dit jaar doen we mee aan het nationaal
schoolontbijt. Morgen, woensdag 3 november, eten
we gezellig met alle kinderen op school. Uw kind
hoeft ‘s morgens dus niet thuis te ontbijten! Door
mee te doen aan het schoolontbijt leren we kinderen
dat het goed, gezond en gezellig is om de dag te
beginnen met een goed ontbijt.
Denk u aan de 3B’s? Alle kinderen moeten
morgen: een beker, een bord en bestek
meebrengen!

Ouderbijdrage
Het onderwijs in Nederland wordt gefinancieerd
vanuit de overheid. Onderwijsmiddelen zijn bestemd
voor het verzorgen van onderwijs aan leerlingen.
Overheidsmiddelen mogen niet besteed worden aan
attenties, uitjes en bijzondere activiteiten. Hiervoor
kunnen scholen een ouderbijdrage vragen. Uit deze
bijdrage betaalt onze school bijv.: de Sinterklaascadeautjes, de kerstboeken, de traktaties bij vieringen
en de friet bij het Eindfeest. Het geld van de
ouderbijdrage komt dus volledig ten goede aan de
kinderen!
Binnen de Stichting Christelijk Onderwijs
Bommelerwaard (SCOB) zijn de volgende bedragen
afgesproken:

1e kind € 20,00
2e kind € 15,00
3e kind € 10,00
4e kind € 10,00
U kunt het geld overmaken op de rekening van de
school: NL02 RABO 0322627354
Graag met vermelding van de naam van uw
kind(eren). De wet schrijft voor dat een ouderbijdrage
niet mag leiden tot uitsluiting van kinderen voor een
bepaalde school. De ouderbijdrage is dan ook altijd
vrijwillig!
(Schoolreisjes worden niet betaald uit de
ouderbijdrage.)
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Corona

Op tijd op school?

Nu het aantal coronabesmettingen weer sterk
toeneemt, geven wij u een update van de
maatregelen die we op school (weer) nemen.
Daarnaast willen we ook vragen of u de volgende
adviezen op wilt volgen:
• Houd de gezondheid van uw kind goed in de
gaten. Let op klachten die bij corona passen:
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn,
hoesten, benauwdheid of kortademigheid,
verhoging of koorts, plotseling verlies van
reuk en/of smaak
• Maak bij klachten een testafspraak bij de
GGD via 0800-1202 of www.coronatest,.nl
• Houd uw kind in thuisquarantaine als er een
besmetting in het gezin is of als er nauw
contact is geweest met iemand die corona
heeft. Als uw kind zelf geen klachten heeft
gekregen, kunt u hem of haar na vijf dagen
laten testen om de quarantaine van tien
dagen te verkorten. Bij een negatieve test
mag uw kind weer naar school. Test u liever
niet dan geldt een thuisquarantaine van 10
dagen.
• Wees erop voorbereid dat de klas van uw
kind onverhoopt in quarantaine moet of naar
huis gestuurd wordt. Uw kind moet dan
opgevangen kunnen worden, thuis, bij
grootouders, een klasgenoot of elders. Houd
de ouderapp van Parro in de gaten.
De werkwijze van school
• We nemen de basisregels in acht: regelmatig
handen wassen en hoesten in de elleboog
• In lokalen zullen we goed ventileren. Ramen
en ventilatieroosters staan open, waardoor
het kouder kan worden dan we gewend zijn.
Trek uw kind gerust een extra warme trui of
vest aan als dat nodig is.
• Leerkrachten houden onderling weer 1,5
meter afstand.
• Het schoolleven, het werk in de klas,
spelsituaties willen we zo gewoon mogelijk
door laten gaan. We gaan de gescheiden
pauzes op dit moment nog niet invoeren.
• Wanneer een leerling besmet is, hoeft de klas
niet meteen in quarantaine. Zodra er drie of
meer leerlingen in een klas besmet zijn,
bepaalt de GGD in overleg met de school of
de klas in quarantaine moet.
Met deze informatie en adviezen willen we duidelijk
maken hoe we op De Rank omgaan met de situatie
waar we nu mee te maken hebben. We leven mee
met gezinnen die serieus getroffen zijn door corona.

De leerkrachten willen graag om 8.30 uur beginnen
met de dagopening. Wilt u er voor zorgen dat uw
kind op tijd in de klas kan zitten? Houd er ook
rekening mee dat kinderen tijd nodig hebben om de
jas uit te trekken en tas en jas op te hangen.
Vanaf 8.20 uur zijn de leerkrachten buiten en mogen
de kinderen het plein op en naar binnenlopen. De
eerste bel gaat om 8.25 uur.

Terugblik project
We kijken terug op een leerzame en gezellige
projectweek: ‘Worden wat je wil’. De kinderen hebben
op een leuke manier kennisgemaakt met
verschillende beroepen. De kijkavond was een groot
succes. Wat was het weer leuk om zoveel ouders in
de school te ontvangen en wat hebben we een talent
zien schitteren op het podium. Een avond om met
veel plezier aan terug te denken.

Excursie Kasteel Ammerzoden
Op 24 en 25 november staan er voor de groepen 1&2
en 3&4 excursies gepland naar Kasteel Ammerzoden.
Op dit moment weten we niet of deze door kunnen
gaan. De leerkrachten zullen u hierover op een later
tijdstip informeren.

Bijlagen
Bij deze nieuwsbrief ook weer een nieuwsbrief van
Spel&. Ook een uitnodiging van de Dorpsvereniging
om mee te lopen met een Pietentocht.
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Werkzaamheden in de vakantie

Planning en agenda

In de herfstvakantie is er keihard gewerkt op De Rank.
Verschillende lokalen, de hal en het speellokaal zijn
voorzien van een nieuwe vloer. Ook is de binnen
patio en het fietsenhok opnieuw bestraat en zijn er
bomen omgezaagd en aangeplant. In de binnentuin
hebben we nieuwe bankjes en bloembakken
gekregen. In het voorjaar hopen we hier van te gaan
genieten. Bij mooi weer kunnen we buiten les geven.
Ook willen we dan een groentetuintje gaan
aanleggen en bijhouden.

Aanwezigheid Hannie Molenaar:
Wekelijks op maandag en dinsdag. Daarnaast op
woensdagmorgen 3 november, vrijdagmiddag 5
november, donderdag 11 en 18 november.
3 nov
3 nov
5 nov
8 nov.
10 nov
24 nov.
25 nov.
30 nov.
1 dec.
3 dec
7 en 9 dec.

Schoolontbijt
Dankdag (10.30 uur)
Hoofdluiscontrole
Keuring fietsverlichting
Gebedskring
Excursie groep 1&2 naar Kasteel
Ammerzoden
Excursie groep 3&4 naar Kasteel
Ammerzoden
Nieuwsbrief
Studiedag team (kinderen vrij)
Sinterklaasfeest
10-mingesprekken

Hartelijke groeten,
namens het team,
Hannie Molenaar
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