
 

 

 

Nieuwsbrief  
10 mei  2022 

 
 

www.pcbderank.nl 
directie@pcbderank.nl 

 

PCB DE RANK 
 

Vooraf 
We hopen dat u een fijne meivakantie heeft gehad. 

De meester en juffen zijn in ieder geval weer lekker 

uitgerust en gaan vol energie deze laatste periode in. 

De komende weken staan er allerlei leuke activiteiten 

gepland. Fijn dat het weer kan! Daarnaast wordt er 

natuurlijk ook (weer) hard gewerkt om alle kinderen 

nog wijzer en slimmer te maken! Met elkaar hopen 

we er een gezellige leerzame periode van te maken! 

 

We willen graag om 8.30 uur beginnen! 
De laatste tijd merken we dat sommige kinderen pas 

om 5 over half negen op school gebracht worden. 

(soms zelfs nog later!) Wilt u er voor zorgen dat uw  

kind(eren) uiterlijk 

om 8.25 uur op het 

schoolplein zijn? 

Dan kunnen we echt 

om 8.30 uur met de 

schooldag 

beginnen? Alvast 

bedankt!  

 

 

Ouders in de klas 
Zit uw kind in groep 1&2 dan krijgt u vanaf deze 

week weer de mogelijkheid om uw kind in de klas te 

brengen. Hoeft niet, mag wel! Dit mag op woensdag- 

en vrijdagmorgen. Op de andere dagen kunt u uw 

kind, zoals nu gebruikelijk, bij het hekje brengen.  

 

Ouderavond Hanneke Poot 
Maandagavond 23 mei is de MR-ouderavond. Wilt u 

weten waarom uw kind bepaald gedrag vertoont, 

waarom jongens anders reageren dan meisjes, hoe 

het zit met slaap- en schermtijd, kom dan luisteren. 

Het is een avond die je bepaalde inzichten geeft en 

die je handvatten aanbiedt voor de opvoeding. Het 

zou mooi zijn als we van elke gezin minimaal één ou-

der ontmoeten op deze avond. Inloop vanaf 19.15 

uur en de avond begint om 19.30 uur. Welkom! 

 

 

 

 

Meester- en juffendag 
Yes, dit jaar kunnen we weer een echte meester- en 

juffendag houden. De kinderen krijgen morgen een 

persoonlijke uitnodiging voor ons feestje op dinsdag 

24 mei. Achterop deze uitnodiging staat alle informa-

tie voor de ouders. We kijken er naar uit om met de 

hele school feest te vieren! 

 

 
 
 

Schoolfotograaf 
Woensdag 25 mei komt de schoolfotograaf op 

school. Dit jaar is het hele pakket aan de beurt: 

groepsfoto’s, portretfoto’s en foto’s met broertjes en 

zusjes. De fotograaf begint ’s morgens om 8.30 uur 

eerst met de broertjes/zusjes foto’s. Heeft u kinderen 

die nog niet op school zitten of al van school af zijn 

en vindt u het leuk als die ook op de foto staan, dan 

mag u met deze kinderen om 8.30 uur naar school 

komen en in de hal van de school wachten tot u aan 

de beurt bent. Zitten al uw kinderen op school dan 

zullen wij er voor zorgen dat ze met elkaar op de foto 

gaan.   

 

Leerkracht gezocht!! 
Juf Wilma heeft aangegeven dat ze volgend 

schooljaar iets minder wil gaan werken. Daarom zijn 

we op zoek naar een leerkracht voor groep 5/6 voor 

maandag t/m woensdag, Er heeft al een advertentie 

in de krant gestaan en ook is het al gedeeld op onze 

Facebookpagina. Helaas nog zonder resultaat. Kent u 

iemand die in het onderwijs werkt….?Misschien kunt 

u die warm maken voor onze gezellige, kleine school  

met lieve kinderen, fijne ouders en een gezellig team! 
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Schoolreisje groep 1 en 2 
Over een paar weken is het zo ver. Donderdag 30 juni 

gaan we met elkaar op 

ontdekkingsreis in Avon-

turenland Molenwaard. 

Hoe legt een kip een ei? 

Is een tomaat groente of 

fruit? En hoe maken bijen 

honing? Het boertje en 

boerinnetje, Fien en Teun 

nemen ons mee en laten 

ons van alles zien over 

hun boerderij. 

We maken een ponyritje, 

knuffelen met de liefste 

dieren of rijden op de 

trekker. En natuurlijk spelen we lekker in de speeltuin. 

Samen hopen we op een onvergetelijke dag. 

 

De kinderen krijgen t.z.t. nog een uitnodiging met de 

praktische informatie. Deze dag is gewoon van half 9 

tot half 3. Heeft u zin om met ons mee te gaan? U 

kunt zich alvast opgeven bij juf Sjoukje of juf Tineke.  

 

Schoolreis groep 3 t/m 8 
De schoolreis van groep 3 t/m 8 gaat dit jaar naar 

attractiepark Drievliet in Den Haag. Het duurt nog wel 

even, want we gaan in de één na laatste schoolweek 

op woensdag 13 juli. Maar voorpret is ook al leuk. Te 

zijner tijd krijgt u informatie over tijden en kosten. 

 

Workshop portretfotografie 
Maandag 16 mei krijgen alle kinderen een workshop 

portretfotografie. Ze leren hoe ze mooie foto’s 

kunnen maken. De workshops worden verzorgd door 

Toonbeeld. 

  

Inloophalfuur 
Woensdag 25 mei staat er weer een inloophalfuur 

gepland. Van 8.30 uur tot 9.00 uur bent u welkom in 

de klas van uw kind(eren. De koffie en thee staan 

klaar! Voor vragen over de opvoeding is Buurtzorg 

Jong aanwezig. Spreek ze gerust eens aan. 

 

Groep 7&8 activiteiten 
In de week voor de meivakantie hebben de kinderen 

de IEP-toets gemaakt. De uitslag verwachten we in de 

loop van volgende week binnen te krijgen. Spannend! 

Op dit moment wordt er al hard geoefend voor de 

musical. En dat klinkt al goed! Wat kunnen ze zingen! 

Komende donderdag gaat groep 7&8 meedoen aan 

de ‘Bommelerwaardse-sportdag’. Samen met de 

scholen uit Bruchem, Nederhemert. Nieuwaal en 

Gameren gaan ze er een sportieve dag van maken.  

Maandag 16 mei krijgen de kinderen eerst een 

workshop fotograferen en daarna krijgen ze uitleg 

over de dode hoek in het verkeer  Erg belangrijk als 

ze straks of over een jaartje op de fiets naar het 

voortgezet onderwijs gaan! Op dinsdag 17 mei gaan 

de kinderen op de fiets naar Bruchem voor de 

voorstelling: ‘Wie niet weg is…” Ouders krijgen via 

Parro de praktische informatie. Veel leuke dingen op 

de planning dus!  

 

Herhaalde oproep! 
Omdat er geen reactie is gekomen op de vorige 

oproep, nogmaals het stukje van de IC-commissie. 

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.  

 

Tuinman of tuinvrouw gezocht 
We hebben een heel  gezellige binnen patio 

gekregen. Alleen staan de bloembakken nu vol met 

onkruid. Het zou leuk zijn om daar wat groente te 

zaaien en plantjes te poten. Daarvoor zijn we op zoek 

naar een (groot)ouder.  

Vindt u het leuk om, zo nu en dan, onder schooltijd, 

met een paar kinderen te tuinieren, dan horen we het 

graag!  
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Nieuws van de voorschool  
Na twee zonnige vakantieweken zijn we weer 

begonnen met de peuters. We gaan een paar weken 

werken over de timmerman. In de klas vind je de 

boor, de hamer en de spijker, de zaag, de 

schroevendraaier en de schroeven, de werkbank, de 

helm en nog veel meer dingen die de timmerman 

nodig heeft. Wie weet ontdekken we een talent als 

timmerman/vrouw       

Woensdag 25 mei komt de schoolfotograaf op 

school. Vanaf half negen worden de 

broers/zussenfoto’s gemaakt. Ook onze peuters 

kunnen vanaf half negen met hun grotere broers of 

zussen op de foto.  Aansluitend maakt de fotograaf 

individuele portretfoto’s. Deze kunnen ook van de 

peuters worden gemaakt, maar dan moet u wel even 

wachten. Een groepsfoto van onze peutergroep 

proberen we zelf op een later tijdstip te maken. Dat is 

deze woensdag praktisch niet mogelijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planning en agenda  
.De volgende nieuwsbrief komt i.v.m. de meester- en 

juffendag een week later. 

Mei  

11 mei Gebedskring 

11 mei Hoofdluiscontrole 

12 mei Sportdag groep 7&8 

16 mei  Workshop Portretfotografie 

16 mei Uitleg Dode hoek groep 7&8 

17 mei Voorstelling groep 7&8 Bruchem 

20 mei  Creamiddag groep 5 t/m 8 

23 mei  19.30 uur Ouderavond met 

Hanneke Poot  

24 mei Meester- en juffendag 

25 mei Inloophalfuur 

25 mei  Schoolfotograaf 

26 & 27 mei Hemelvaartsvakantie 

31 mei  Nieuwsbrief 

  

 

Hartelijke groeten, 

namens het team, 

Hannie Molenaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


