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Vooraf 
In de klassen vertellen we nu de Bijbelverhalen uit de 

lijdenstijd van Jezus. En we kijken uit naar een mooie 

Paasviering met de hele school in het speellokaal. 

Zoals zo vaak zien we in het kerkelijk jaar en in de 

christelijke feesten een gelijkenis met het echte leven: 

lijden, geweld en dreiging waardoor we uitzien naar 

verlossing, licht en een nieuw leven. De kinderen 

zingen deze dagen onder andere de volgende regels 

over het reddingswerk van Jezus:  

 

Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen 

Omdat Hij leeft, mijn angst is weg 

Omdat ik weet, Hij heeft de toekomst 

En het leven is het leven waard omdat hij leeft! 

 

Paasviering 
Donderdag 14 april vieren we met alle kinderen het 

paasfeest in het speellokaal. Nu het weer kan, vinden 

we het ook mooi om ouders of grootouders uit te 

nodigen. Vanaf 10.30 uur bent u van harte welkom! 

Alle kinderen zijn deze dag om 12.00 uur uit. Op de 

jaarplanning staat dat we deze dag beginnen met 

een paasontbijt. Dit jaar hebben we besloten om het 

paasontbijt door te schuiven naar de koningsspelen, 

een weekje later dus! 

 

Lege flessenactie voor Oekraïne  
Wat is er hard gespaard. De container zat meerdere 

keren per week propvol. De familie Vos heeft  

behoorlijk wat ritjes gemaakt naar de supermarkt. 

Vanmiddag hebben we de opbrengst bekend 

gemaakt. Er is € 330,05 opgehaald voor giro 555. Het 

geld is inmiddels overgemaakt. Iedereen en in het 

bijzonder de familie Vos heel erg bedankt voor jullie 

inzet!  

 

Onderwijs Oekraïense leerlingen 
De oorlog in Oekraïne bestaat niet alleen meer uit de 

beelden in de media. Miljoenen mensen zijn de oor-

log ontvlucht. Er is een stroom van vluchtelingen op 

gang gekomen. De Nederlandse regering heeft aan-

gegeven om deze mensen ruimhartig op te vangen. 

Voor de Bommelerwaard verwacht men ca. 200 

vluchtelingen waarvan zo’n 100 jongeren. In de brief 

in de bijlage leest u  hoe ze binnen de gemeente het 

onderwijs aan deze kinderen vorm gaan geven. Wilt u 

ook een steentje bijdragen om deze kinderen te hel-

pen dan mag u dit doorgeven.  

Betrokken ouder gezocht! 
Als identiteitscommissie (IC) hebben we sinds lange 

tijd weer een keer fysiek vergaderd. Online hebben 

we elkaar wel gezien in de afgelopen periode, want er 

was ons gevraagd een voordracht voor een nieuw 

bestuurslid te doen. We hebben daarover goed 

nagedacht en hopen dat we binnenkort zullen horen 

dat de aanstaande vacature (van Diana Groeneveld) 

zal worden ingevuld.  

Maar ook in de IC ontstaat binnenkort ruimte… We 

zoeken naar een ouder die vanuit betrokkenheid een 

bijdrage zou willen leveren aan het christelijk 

onderwijs op De Rank. We zoeken naar iemand met 

een kerkelijke achtergrond die wil meedenken, 

brainstormen en adviseren over vragen die te maken 

hebben met de christelijke identiteit van de school. 

Welke onderwerpen worden besproken? 

Bijvoorbeeld: bid- en dankdag, contact met de 

kerk(en), lesmethodes waar een levensovertuiging 

van belang is… etc. Iets voor u?  

Twijfel dan niet om aan te melden of meer informatie 

te vragen! Stuur even een mail aan Amerens van 

Kuilenburg (a.vankuilenburg@pcbderank.nl). 

We hopen dat we voor de zomervakantie kunnen 

melden dat de identiteitscommissie in het volgende 

schooljaar weer voltallig is.  

 

 

http://www.pcbderank.nl/
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Eindtoets groep 8/Entreetoets groep 7  
Elk jaar wordt in april bij de leerlingen in groep 8 de 

Eindtoets Basisonderwijs afgenomen. Dit jaar is dat 

op woensdag 20 en donderdag 21 april.  Op onze 

school maken de kinderen de IEP-toets. U kunt via de 

link https://www.bureau-ice.nl/wp-

content/uploads/Ouderbrochure-IEP-Eindtoets.pdf 

meer informatie vinden over deze Eindtoets.  Voor 

eventuele vragen kunt u terecht bij juf Jolanda en juf 

Els (intern begeleider).  De kinderen uit groep 7 

maken deze dagen de IEP-entreetoets. Dit is een 

toets die al een bepaalde richting geeft voor het 

voorgezet onderwijs. Fijn als de kinderen in groep 7 

en 8 deze dagen uitgerust op school komen! 

 

EHBO-examen 
De afgelopen 5 weken hebben de kinderen uit groep 

7&8 elke dinsdag lessen   jeugd EHBO  gehad. Ze 

leerden hoe je wonden moet verzorgen en verbinden, 

wat je moet doen als iemand een bloedneus heeft, 

wat je moet doen als iemand bewusteloos is of flauw 

valt. Volgende week dinsdag doen ze examen. We 

wensen ze veel succes. Wij danken ook de vrijwilligers 

van EHBO Kerkwijk die wekelijke de lessen kwamen 

geven.  

 

Bureau Halt 
Naast het EHBO-examen komt volgend week dinsdag 

Bureau Halt ook op school. Zij geven voorlichting in  

groep 7&8.over normen en waarden, omgaan met 

groepsdruk, gevolgen van gedrag, digipesten en 

vuurwerk. Leuk als u na deze dag vraagt aan de 

kinderen wat ze geleerd hebben. 

 

Nieuws van de voorschool  
Deze week zijn alle ouders welkom om het lokaal te 

bewonderen met de mooie kunstwerken van hun 

eigen peuters. Er is deze week ook gelegenheid om  

samen met de kinderen een puzzel of spelletje te 

spelen….zoals het vroeger was. 

Donderdag komt Noud even meekijken. Na de 

meivakantie komt hij meespelen in de groep.  

We hebben gewerkt over de boerderij, de bloem, de 

vogels en nu de kip.  In de klas staat een echt 

bloementuintje met viooltjes en een mix van 

bolletjes. De peuters zijn erg trouw in het 

verzorgen/water geven van de plantjes. Ze bloeien en 

groeien heel goed!!! Deze week zijn we begonnen 

met het vertellen van het paasverhaal. In de week van 

koningsdag werken we vast met de kleur oranje       

En daarna vakantie…. 

 

Koningspelen 2022 
Vrijdag 22 april is het zover: de Koningsspelen 2022. 

We beginnen om 8.30 uur met een aubade bij de 

vlag op het schoolplein. Zingt u ook gezellig mee? 

Daarna krijgen de kinderen een koninklijk ontbijt. Als 

de magen gevuld zijn, gaan we sporten!. U bent vanaf 

10.00 uur van harte welkom om de kinderen aan te 

moedigen. De koffie staat klaar!  

We zoeken nog 10 ouders die deze dag mee 

kunnen helpen met de spelletjes. U kunt zich 

aanmelden bij de leerkracht van uw kind(eren). 

Alle kinderen zijn deze dag om 12.00 uur uit. Daarna 

begint de meivakantie. 

 

 
 

Save de date! 
Maandagavond 23 mei komt Hanneke Poot vertellen 

over de ontwikkeling van jongens en meisjes . 

Hanneke is Kinderfysiotherapeute, psychomotorisch 

remedial teacher en docente. Ze kan op een 

aanstekelijke manier vertellen over de ontwikkeling 

van kinderen en geeft ouders veel tips en ideeën. 

Echt een aanrader!! Deze avond wordt georganiseerd 

door de MR. We stellen het erg op prijs stellen als er 

van elk gezin minimaal een ouder aanwezig is op 

deze avond.   

 

Meester- en juffendag 
Wat fijn dat we weer een meester- en juffendag 

kunnen houden. Op 24 mei vieren alle leerkrachten 

gezamenlijk hun verjaardag. Let op dit is een weekje 

eerder dan dat er op de jaarplanning staat! Het plan 

is om weer met de hele school naar de Drunens 

Duinen te gaan. Voor deze dag hebben we (veel) 

chauffeurs nodig die kinderen ’s morgens willen 

brengen of ’s middags willen ophalen. Wilt u deze 

datum alvast in uw agenda zetten? Na de 

meivakantie zullen we via Parro een oproep doen en 

kunt u zich aanmelden bij de leerkrachten.  
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Planning en agenda  
Aanwezigheid Hannie Molenaar: 

Wekelijks op maandag, dinsdag en donderdag. 

april  

6 april  Gebedskring 

14 april  11.00 uur Paasviering 

 12.00 uur alle kinderen uit 

15 t/m 18 april  Paasweekend 

20 & 21 april  Groep 8 maakt de eindtoets 

 Groep 7 maakt de entreetoets 

22 april  Koningsspelen  

 12.00 uur alle kinderen uit 

23 april t/m 8 

mei  

Meivakantie 

Mei  

10 mei  Nieuwsbrief  

11 mei  Gebedskring 

23 mei  MR avond met Hanneke Poot 

24 mei  Meester- en juffendag 

25 mei  Schoolfotograaf 

 

 

Hartelijke groeten, 

namens het team, 

Hannie Molenaar 

 


