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Vooraf

Typetuin

En dan is het alweer februari. Wat gaat de tijd toch
snel. Op dit moment hebben we nog weinig
leerkrachten die ziek zijn. Ook bij de kinderen valt het
tot nu toe mee met het aantal besmettingen. Het
blijft belangrijk om uw kind(eren) in de gaten te
houden en bij twijfel een testje te doen. We wensen
ouders die te maken hebben met ziekte en zorgen
heel veel sterkte.

De enquête over het aanbieden van een typecursus
op school is door veel ouders met leerlingen in groep
5 t/m 8 positief ingevuld. Daarom gaan we vanaf
volgend schooljaar in groep 7/8 starten met de
Typetuin. We doen dit tussen de herfstvakantie en de
voorjaarsvakantie. Zit uw kind nu in groep 7 of lager
dan hoeft u dus niet meer zelf een typecursus in te
kopen.

Gespreksavonden

Bibliotheek

Vrijdag 18 februari krijgen de kinderen van groep 3
t/m 8 hun rapport. We doen ons best om dit zo
volledig mogelijk ingevuld mee te geven. Door uitval
van (positief geteste) leerlingen lukt het misschien
niet om alle cito-toetsen al verwerkt te hebben.
De kinderen van groep 1&2 krijgen alleen aan het
einde van het schooljaar een rapport.
Om over de voortgang van uw kind te praten,
nodigen we u uit voor de 10-minuten gesprekken op
dinsdag 22 of donderdag 24 februari. De leerkrachten
zullen binnenkort de gespreksplanner van Parro
openzetten zodat u zelf een tijd kunt reserveren.
Vanaf groep 6 mogen de kinderen meekomen naar
het gesprek.

De onverwachte vrije week voor de kerstvakantie
hebben wij gebruikt om de bibliotheek op te schonen
en te actualiseren.
We kwamen er achter dat we veel boeken al langere
tijd missen. Misschien heeft u ook wel een mailtje
gehad met een verzoek om boeken in te leveren. Veel
ouders hebben thuis gezocht en zo zijn er toch nog
aardig wat boeken boven water gekomen. Er zijn ook
boeken onvindbaar. Verschillende ouders hebben
aangegeven dat ze wel een vergoeding wilden
betalen. Omdat wij nalatig zijn geweest in het

Schoolkeuze gesprekken groep 8
Op dinsdag 22 februari zijn de schoolkeuze
gesprekken voor groep 8. Tijdens dit gesprek wordt
het schooladvies en het overstap dossier besproken.
Voor deze gesprekken plannen we 20 minuten. en we
verwachten dat het kind bij dit gesprek aanwezig is.

Inschrijven nieuwe leerlingen
In deze periode van het schooljaar gaan we al
plannen maken voor het schooljaar 2022-2023. Het is
dan fijn als we een zo goed mogelijk beeld hebben
van de instroom van de nieuwe vierjarigen. Vandaar
de vraag: heeft u een kind, of weet u iemand in uw
omgeving die een kind heeft, wat in het schooljaar
2022- 2023 vier jaar wordt? Een inschrijfformulier is te
downloaden vanaf de website of op te halen bij
Hannie. Wilt u graag eerst een rondleiding en een
kennismakingsgesprek? Van harte welkom! U kunt
een afspraak maken: h.molenaar@pcbderank.nl

vroegtijdig sturen van een inleververzoek, hebben we
besloten om nu geen vergoeding te vragen. We
hebben de zoekgeraakte boeken uit het systeem
verwijderd. Vanaf nu gaan we wel beter controleren.
Is een boek na 2 maanden nog niet ingeleverd, dan
kunt u een inleververzoek verwachten. Is het boek na
3 maanden niet ingeleverd dan zal er een verzoek
komen om het boek te vergoeden. Overigens vinden
we het fijn dat zoveel kinderen gebruik maken van de
bibliotheek. Zeker in de groepen 1 t/m 4 wordt er
veel gelezen!
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Ouderavond MR met Hanneke Poot
Inmiddels hebben we een nieuwe datum voor de MRouderavond kunnen plannen Op maandagavond 23
mei komt Hanneke Poot vertellen over het
ontwikkeling en gedrag van jongens en meisjes van 4
tot 12 jaar. Wilt u deze datum vast in uw agenda
zetten?

Nieuws van de MR
Op 25 januari kwam de Medezeggenschapsraad (MR)
samen om verschillende zaken rondom de school te
bespreken. Enkele agendapunten waren de
schoolbegroting, inzet van ouders binnen de school,
of er nog bijstellingen zijn wat betreft het schoolplan,
hoe het gaat met de inzet van de NPO gelden. We
bespraken ook het vakantierooster 2022-2023 en de
ouderbijdrage. Tijdens deze vergadering hebben we
afscheid genomen van juf Jolanda. Na 12 jaar geeft zij
het stokje door aan juf Tineke. Jolanda, nogmaals,
heel hartelijk dank voor je inzet al die jaren!

Nieuws van de voorschool
We spelen hier tussen de ijsschotsen, een iglo, de
sneeuwpoppen, de sneeuwschuivers en kopen
lekkere chocolademelk in de koek-en-zopie tent. De
schaatsen hebben we aan een wilgentak gehangen
en de borden vol “stamppot met rookworst” maken
ons hongerig. Wat is er met veel plezier hard gewerkt
aan het winterprogramma. Deze week kijken we naar
de pooldieren en in de weken daarna willen we de
Eskimo’s en de winterkleren gaan onderzoeken.
Barend van Wijk heeft al een aantal keer in de groep
mee gespeeld; welkom! Jaivey van Geffen gaat deze
week beginnen in groep 1. Mees Hellema gaat ook al
oefenen in groep 1. Zo is ons minigroepje van de
maandag helaas al leeggestroomd. Er is tot dat er
weer voldoende animo is, geen voorschool op
maandag. Groet, juf Hanna, juf Mieke

Meivakantie
Hemelvaart
Tweede Pinksterdag:
Zomervakantie

24 april t/m 5 mei
18&19 mei
29 mei
17 juli t/m 28 augustus

Studiedagen zijn op dit moment nog niet ingepland.
Over deze data zullen we u aan het einde van het
schooljaar informeren.

Huiswerkbegeleiding Buurtzorg Jong
Buurtzorg Jong is gestart met het aanbieden van
huiswerkbegeleiding. In de flyer leest u hier meer
over.

Planning en agenda
Aanwezigheid Hannie Molenaar:
Wekelijks op maandag, dinsdag en donderdag.
februari
2 februari
Gebedskring
7 februari
Workshop portretfotografie
18 februari
Rapport voor kinderen groep 3
t/m 8
22&24 februari 10-minutengesprekken
22 februari
Schoolkeuzegesprekken
25 februari
Creamiddag groep 5 t/m 8
28 februari t/m Voorjaarsvakantie
4 maart
Maart
7 maart
Juf Jolanda 12 ½ jaar op De Rank
8 maart
Nieuwsbrief
9 maart
Biddag

Workshop portretfotografie
Volgende week maandag 7 februari krijgen alle
kinderen een workshop portretfotografie. Dit wordt
gegeven vanuit de cultuurcommissie Bommelwaard.

Vakantierooster 2022-2023
Het vakantierooster voor het volgende schooljaar is
bekend en geven we graag aan u door:
Herfstvakantie
24 t/m 28 oktober
Kerstvakantie
26 december t/m 6 januari
Voorjaarsvakantie
20 t/m 24 februari
Goede vrijdag
7 april
Tweede paasdag
10 april
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Hartelijke groeten,
namens het team,
Hannie Molenaar

