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Vooraf 
In deze nieuwsbrief leest u hoe wij met de 

aangescherpte coronamaatregelen willen omgaan. 

Daarnaast nieuws over de vertrouwenspersoon, 

Sinterklaas en Kerst. We leven in een onzekere tijd! 

Het aantal besmettingen loopt op. Zeker op 

basisscholen gaat het virus behoorlijk rond. Dankbaar 

zijn we dat het, tot nu toe, op onze school nog 

meevalt. Spannend is het wel! Het kan zomaar 

veranderen. We leven daarom dag voor dag en week 

voor week in het vertrouwen dat God voor ons zorgt. 

Of zoals het verwoord wordt in een mooi kinderlied:   

 

Want Hij laat je niet in de steek 

Je kunt elke dag op Hem bouwen 

Nee, Hij laat je niet in de steek, 

Zolang je op Hem blijft vertrouwen 

 

Coronamaatregelen op onze school 
We zijn blij dat de basisscholen open blijven.  

Dit vraagt van ons en u wel weer de nodige ‘kleine’ 

aanpassingen.  

Eerst iets over het advies om mondkapjes te dragen 

in de gangen voor kinderen vanaf groep 6 en alle 

medewerkers. Omdat wij een kleine school zijn en 

een ruime gang hebben, willen we dit bij een advies 

laten. Wij gaan dit dus niet verplicht stellen. Mag wel, 

hoeft niet. Wat wij wel doen is leerlingen gefaseerd 

naar binnen en buiten laten gaan. Zo willen we er 

voor zorgen dat er niet teveel kinderen tegelijk in de 

gangen zijn. Vandaag hebben wij onze aanpak met 

de leerlingen van groep 5 t/m 8 besproken. 

Voor kinderen vanaf groep 6 komen er binnenkort 

zelftesten beschikbaar, zo is aangekondigd. We 

weten dat veel ouders dat nu al regelmatig doen! 

Daar zijn we heel blij mee! Testen gebeurt overigens 

thuis en is de verantwoordelijkheid van de ouders. 

Het advies is om twee maal per week uit voorzorg te 

testen. Wij kunnen en gaan dit niet controleren, want 

ook dit is een advies.  

Het beleid voor verkouden kinderen is 

aangescherpt: ook bij lichte verkoudheidsklachten 

blijven kinderen thuis. Ook de jongere kinderen! 

Advies is om een zelftest te doen en bij twijfel toch 

een afspraak te maken bij de GGD. Dat kan 

betekenen dat een kind 3-4 dagen thuis is, in 

afwachting van een testafspraak en daarna een 

uitslag. Maar als dit het verschil kan maken tussen 

wel of geen verdere besmettingen, moeten we onze 

verantwoordelijkheid nemen. Wij adviseren om voor 

kinderen een DigiD aan te vragen. Dit zorgt ervoor 

dat u sneller een testafspraak kunt maken en u krijgt 

ook sneller de uitslag. 

Verder is het fijn als kinderen alleen naar school 

komen. Bij jonge kinderen is dit natuurlijk niet 

mogelijk. Zij worden door maximaal één 

ouder/verzorger naar school gebracht Stuurt u de 

kinderen niet te vroeg naar school? Vanaf 8.20 uur is 

het hek open. 

We vertrouwen erop dat u met dit bericht voldoende 

duidelijkheid heeft over hoe we met de 

aangescherpte maarteregel willen omgaan.  

 

Personeel 
Na lang zoeken hebben we gelukkig een nieuwe 

onderwijsassistent kunnen benoemen voor de 

arrangementen op onze school. 

Graag stelt zij zichzelf voor: 

‘Ik ben Gea van der Steeg, getrouwd met Steven. 

Samen hebben we 4 kinderen en we wonen in 

Bruchem. Vanaf de herfstvakantie begeleid ik op de 

maandag- en woensdagochtend een aantal kinderen 

op school.  Ik vind het erg leuk om op de Rank te 

gaan werken en hoop op fijne, leerzame momenten 

met de kinderen!’ 

Juf Gea, welkom op de Rank!  

 

Vertrouwenspersoon 
Op elke Nederlandse basisschool is, in het kader van 

de sociale veiligheid op school, een 

vertrouwenspersoon aanwezig. Op De Rank mag ik 

dat zijn. Dit betekent dat alle kinderen mij mogen 

benaderen als zij zich niet veilig voelen, gepest 

worden, niet goed in hun vel zitten en dergelijke. 

Onlangs heb ik in de groepen 3 t/m 8 uitgelegd wat 

ik voor de kinderen kan betekenen en hoe zij mij 
kunnen benaderen. In de hal bij de voordeur hangt 

een blauwe brievenbus. In die brievenbus mag een 

kind een briefje doen met haar/zijn naam erop. Eén 

keer per week open ik de brievenbus (uiteraard zit er 

een slotje op) en lees ik de briefjes die erin gedaan 
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zijn. De volgende stap is dat ik het kind uitnodig voor 

een kort gesprekje om het de gelegenheid te geven 

uit te leggen wat er speelt. Ik vertel hiervan niets aan 

iemand anders, ook niet aan de eigen leerkracht, de 

directeur of de ouders; dit doe ik pas nadat het kind 

mij toestemming hiervoor gegeven heeft. De 

bedoeling is natuurlijk dat het kind en ik samen naar 

een oplossing zoeken en in veel gevallen zullen we 

andere kinderen en/of volwassenen hierin moeten 

betrekken. Het begrip “vertrouwen” is voor alle 

kinderen op school een bekend gegeven; de 

Kanjertraining hanteert dit begrip in bijna elke les 

en/of oefening en bovenaan de Kanjerposter staat 

ook “We vertrouwen elkaar”. Het begrip 

“vertrouwenspersoon” was dan ook niet moeilijk uit 

te leggen aan de kinderen. Ik heb de intentie deze 

taak serieus en vertrouwenswaardig uit te voeren. 

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, hoor ik 

dat graag van u!  

Met vriendelijke groet, 

Juf Els van der Wal, intern begeleider 

 

Sinterklaasfeest 
Vandaag was het een enorme bende op school. De 

rommelpieten hadden vannacht een bezoekje 

gebracht op de Rank. Zo te zien vonden ze het 

speelgoed erg leuk en ze hadden ze ook de dozen 

met wc rollen gevonden. Voor elk kind zat er een 

cadeautje in de schoen. Op vrijdag 3 december 

hopen we het sinterklaasfeest te vieren. Om 9.00 uur 

verwelkomen we één ‘geteste’ Piet op het plein. 

Daarna brengt Piet een kort bezoekje aan alle 

klassen. En nu maar hopen dat ze voor alle kinderen 

van groep 1 t/m 4 een leuk cadeautje bij zich heeft! 

De kinderen van groep 5 t/m 8 maken weer een 

surprise en een gedicht. Zij mogen dit ’s morgens 

voor schooltijd in de klas brengen. 

Contactmiddag en –avond 
Omdat we het, zeker in deze tijd, belangrijk vinden 

op contact te houden, willen we de spreekavonden 

door laten gaan. We denken dat we ons goed aan 

alle maatregelen kunnen houden. In de week van 6 

december bent u van harte uitgenodigd om 

‘coronaproof’ te komen praten met de juf of meester 

van uw kind. Vandaag is de gespreksplanner in Parro  

open gezet voor alle ouders met twee of meer 

kinderen op school. Zij krijgen op deze manier de 

mogelijkheid om de gesprekken achter elkaar te 

plannen. Vanaf woensdag gaat de planner ook voor 

ouders met één kind op onze school open. Wilt u 

tijdens uw bezoek aan school de basisregels in acht 

nemen? Kom niet te vroeg, draag een mondkapje in 

de gang, bij binnenkomst handen desinfecteren, 

afstand houden en bij klachten thuisblijven. Wij 

zorgen ervoor dat de ventilatie op orde is. Vindt u het 

niet prettig om naar school te komen, dan is er ook 

de mogelijk om telefonisch met de leerkracht te 

spreken. Reserveer wel een tijdvak in de planner. De 

leerkracht zal u dan op dat tijdstip bellen. Geeft u dan 

wel zelf door aan de leerkracht dat u een telefonisch 

gesprek wilt. 

 

Kanjertraining  
Na de Kanjerstartweken zijn we nu in alle klassen 

begonnen met de methodelessen voor dit schooljaar. 

De kinderen leren onder andere hoe je reageren kunt 

als iemand iets doet of zegt dat je niet fijn vindt. 

Daarnaast doen we veel vertrouwensoefeningen. 

De afgelopen weken hebben de leerkrachten enkele 

observatielijsten ingevuld over sociaal gedrag. De 

kinderen van groep 5 t/m 8 hebben ook een 

vragenlijst ingevuld. Dit ging vooral over hun gevoel 

van veiligheid, hun omgang met klasgenoten en hun 

eigen gedrag. Daarnaast hebben de kinderen vanaf 

groep 4 vragen beantwoord om de onderlinge 

verhoudingen in de groep in kaart te brengen. 

De uitslagen van de lijsten zijn door de leerkrachten 

op groeps- en individueel niveau geanalyseerd en 

besproken met de intern begeleider. Zo nodig is ook 

met de leerling zelf gesproken. Mogelijk komt de 

leerkracht er ook op terug bij de tienminuten-

gesprekken die volgende week plaatsvinden. 

 

Kindgesprekken 
Vorige week dinsdag en woensdag hebben de 

leerkrachten van groep 3 t/m 8 gesprekken gevoerd  

met de kinderen uit hun groep. Alle kinderen 

mochten bij de juf of meester vertellen hoe ze het op 

school vinden, wat ze leuk vinden, waar ze tegenop 

zien en waar ze aan willen werken. Daarnaast werd de 
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uitslag van de Kanjervragenlijst met de kinderen 

besproken. Het was de eerste keer dat we deze kind 

gesprekken hebben gehouden op De Rank. We zullen 

dit als team dus evalueren. In maart staat de tweede 

gespreksronde gepland.   

 

Ouderbijdrage 

De Sintcadeautjes liggen klaar en ook de kerstboeken 

zijn besteld. Wij betalen deze cadeautjes met het geld 

dat binnenkomt van de ouderbijdrage. Verschillende 

ouders hebben al betaald, maar we denken dat er 

ook veel ouders zijn die het vergeten zijn. (Op dit 

moment heeft nog maar 40%! van de ouders de 

ouderbijdrage betaald.)  

Fijn als u wilt bijdragen in de kosten. 

Binnen de Stichting Christelijk Onderwijs Bomme-

lerwaard (SCOB) zijn de volgende bedragen afge-

sproken: 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: NL 02 RABO 0322627354  

Graag met vermelding van de naam van het kind. 

 

Hulp gevraagd  
Vindt u het leuk om af en toe een handje te helpen 

op school? Denk aan het inpakken van de 

Sinterklaascadeautjes, het versieren van het 

speellokaal voor het kerstfeest, het maken van de 

kersttasjes, het mee organiseren van de meester- en 

juffendag of het helpen bij de speldag. Dan is dit 

misschien wel iets voor u. De activiteitencommissie 

van De Rank bestaat nu uit vijf ouders, maar ze 

kunnen nog  goed een paar extra handen gebruiken. 

Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden dan 

kunt u mailen met Juf Wilma. 

w.vandermaas@pcbderank.nl  

 

 

 

Enquête typen op school 
Vandaag hebben alle kinderen uit groep 5 t/m 8 een 

enquête meegekregen over een typecursus op de 

Rank. De komende periode willen we onderzoeken of 

er behoefte is aan een typecursus op school. Fijn als 

zoveel mogelijk ouders de enquête invullen. Zo 

kunnen we een goed besluit nemen.  

 

Nieuws van de Voorschool 
Vol verwachting klopt ons hart. We kijken uit naar het 

bezoekje van de Piet a.s. vrijdag, samen met alle 

peuters. Sophie en Jefta zijn pas bij ons begonnen, 

welkom! We wensen jullie een fijne tijd bij onze 

voorschool. Er zijn ook peuters die de voorschool 

weer verlaten;  Esmee is al naar groep 1 en Floris 

volgt heel snel. Jullie een fijne tijd in groep 1! Een 

hele wisseling voor onze kleine groep.  

Volgende week willen we uitkijken naar het 

kerstfeest. Samen luisteren naar het kerstverhaal. 

We hopen kerststerren, kerstklokjes, schaapjes en 

nog meer te knutselen. Daarbij leren we ook nieuwe 

liedjes. Mochten er nog peuters zijn die ook bij onze 

groep willen horen, laat het ons weten. De 

voorschool is open op maandag-, dinsdag-, 

donderdag- en vrijdagochtend. 

 

Kerstviering op De Rank 
Op dit moment weten we nog niet hoe en wanneer 

we het kerstfeest op de Rank gaan vieren. Wat wel 

bekend is, is dat we ook dit jaar geen ouders mogen 

uitnodigen. In de nieuwsbrief van 14 december 

hopen wij u hier verder over te informeren. 

 

Planning en agenda  

 
1 dec.  Studiedag (alle leerlingen zijn 

vrij) 

3 dec.  Sinterklaasfeest 

7 & 9 dec.  Tien minutengesprekken 

14 dec. ‘Kerst’ Nieuwsbrief 

27 dec. t/m 7 

jan.  
Kerstvakantie 

  

  

 

 

Hartelijke groeten, 

namens het team, 

Hannie Molenaar 
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