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Vooraf

Lege flessenactie voor Oekraïne

Wat hebben we het getroffen met het mooie weer in
de voorjaarsvakantie. We hopen dat u een fijne week
heeft gehad. Het staat wel in schril contrast met wat
er nu op het wereldtoneel gebeurt. Onze gedachten
en gebeden gaan uit naar de mensen in Oekraïne. We
merken dat dit ook erg leeft bij de kinderen. Daarom
willen we als school ook een (klein) steentje
bijdragen. Verderop leest u hier meer over.

Yade en Yenthe Vos kwamen met het idee om een
statiegeld flessenactie te houden voor de slachtoffers
van de oorlog in Oekraïne. Wij vinden dit ook een erg
goed plan. Vanaf morgen staat er in de hal van de
school een lege container. Kinderen mogen daar
statiegeldflessen ingooien. Spaart u mee? De
opbrengst doneren we aan Giro 555.

Biddag 2022
Blijven bidden is dit jaar het thema van Biddag.
Kinderen motiveren om te blijven bidden wat er ook
gebeurt, vanuit het vertrouwen dat God voor hen zal
zorgen. Hoe actueel in deze tijd waarin kinderen zich
zorgen maken over de dreiging van een oorlog.
Met de kinderen van groep 3 t/m 8 gaan we om 9.00
uur naar de kerkdienst. Kinderen uit groep 1&2
blijven op school. Zit uw kind in groep 1&2 en wilt u
dat het meegaat naar de kerk, dan mag u uw kind
zelf meenemen naar de kerkdienst. Zij hoeven vooraf
niet naar school te komen. Wilt u dit wel even
doorgeven aan juf Tineke? Na de dienst is er nog een
collecte. Wil u daarvoor nog geld meegeven?

Juf Jolanda 12 ½ jaar op De Rank
Gisteren was de dag dat juf Jolanda al 12 ½ jaar op
De Rank werkt. Ze is al jaren het vertrouwde gezicht
in groep 7/8. Lesgeven aan de oudste kinderen van
onze school gaat deze sportieve juf prima af. We
hebben met de hele school voor juf Jolanda
gezongen en haar bedankt voor alles wat ze voor
onze school doet. We hopen dat ze nog lang
werkzaam blijft op onze school.

Inloop halfuurtje
We hebben een nieuwe datum voor het
inloophalfuurtje. Vrijdag 18 maart bent u vanaf 8.30
uur tot 9 uur welkom in de klas van uw kind(eren). De
koffie staat weer klaar. Gezellig als u even
binnenloopt.
Buurtzorg Jong zal ook weer aanwezig zijn. Spreek
hen gerust aan als u vragen heeft over de opvoeding.
Alle ouders met kinderen op de voorschool nodigen
we deze vrijdag ook uit. Buurtzorg Jong zal daar rond
9.00 uur een korte presentatie geven over wie ze zijn
en wat ze voor u kunnen betekenen.
Gaat uw kind gewoonlijk niet op vrijdag naar de
Voorschool dan mag u nu het eerste uurtje met uw
kind komen. Als de presentatie van Buurtzorg Jong
afgelopen is, mag u met uw kind weer naar huis

Opa en Oma in de klas
Hoe leuk is het als opa of oma een keertje in de klas
van hun kleinkind(eren) mogen kijken? Vrijdag 18
maart organiseren we daarom een opa- en
omamomentje. Grootouders zijn vanaf 11.00 uur
welkom! Dit is geheel vrijblijvend. Wij hebben er
begrip voor als er grootouders zijn die dit vanwege
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Corona nog niet zien zitten. Om 11.30 uur willen we
met de kinderen en de grootouders een pannenkoek
eten. Om 12.00 uur mogen de grootouders weer naar
huis.

Nationale Pannenkoekendag
Vrijdag 18 maart is het ook nationale
pannenkoekendag. We willen de kinderen en de
grootouders trakteren op overheerlijke
pannenkoeken. Daarvoor hebben we wel heel veel
bakkers nodig!!. Wilt u meebakken? U mag via Parro
aan de leerkracht van uw kind doorgeven hoeveel
pakken u kunt bakken. Het is fijn als de
pannenkoeken opgerold en voorzien van suiker om
11.30 uur op school gebracht worden.
Met elkaar kunnen we er zo een gezellige
pannenkoekenfeestje van maken.

Groene vingers gezocht
In de herfstvakantie is onze binnen patio opgeknapt.
Naast vernieuwd straatwerk, nieuwe bomen en
bankjes zijn er ook bloembakken geplaatst. Nu zijn
we op zoek naar (groot)ouders met groene vingers!
Vindt u het leuk om kinderen het vak van tuinieren
aan te leren dan horen we het graag. Opgeven kan
via het volgende mailadres.
h.molenaar@pcbderank.nl

Opvoedcursus Buurtzorg Jong
Luistert uw dochter niet, heeft uw zoon last van driftbuien, wordt uw kind gepest of wil hij juist de baas
spelen, vindt u het moeilijk consequent te zijn als ouder of vindt u opvoeden stressvol?
Dan is Positief Opvoeden misschien iets voor u... In
de bijlage een uitnodiging voor een opvoedcursus
van Buurtzorg Jong

Bibliotheek Bruchem
Weten jullie dat er in Bruchem een bibliotheek is?
Iedere woensdag van 16.00 tot 17.00 uur en van
19.00 tot 20.00 uur in gebouw Eben-Haëzer, De Kosterijstraat 2.
Weet je dat we wel 3242 kinderboeken hebben?
Weet je dat je tot je 18e gratis lid kunt worden?
Ook voor volwassenen hebben we veel keus. Vanaf
18 jaar kost een jaar lidmaatschap € 22,-.
Kom gerust een keer binnen lopen. Iedereen is van
harte welkom!

Nieuws van de Voorschool
De klas is van een winteroord veranderd in een
lentetuin. Niet alleen door de zon buiten, maar ook
door versieringen in de klas krijgen we het gevoel van
de lente. We verwachten dat de peuters de komende
weken nog mooie werkjes maken, waardoor het
lokaal nog meer in lentesfeer komt. Nora van
Heijkop, Stijn Slegh en JC Daimond Inen komen deze
week voor het eerst. We zijn benieuwd hoe jullie het
bij ons vinden….WELKOM
Vrijdag, 18 maart is er voor alle ouders een
kijkmomentje in de hele school. Ook bij de
voorschool kunt u een kijkje komen nemen, vanaf
half negen. Rond negen uur verwachten we een
medewerk(st)er van Buurtzorg jong. U kunt hen
eventueel wat vragen stellen of gewoon eens horen
wie zij zijn en wat ze doen. De koffie staat klaar!

Planning en agenda
Aanwezigheid Hannie Molenaar:
Wekelijks op maandag, dinsdag en donderdag.
Maart
9 maart
Biddag
9 maart
Hoofdluiscontrole
16 maart
Gebedskring
21 maart
Studiemiddag (kinderen zijn om
12.00 uur vrij)
april
5 april
Volgende nieuwsbrief

Studiemiddag
Maandag 21 maart hebben de leerkrachten een
studiemiddag. Alle kinderen zijn deze dag om 12.00
uur uit!
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Hartelijke groeten,
namens het team,
Hannie Molenaar

