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Vooraf 
Komend weekend vieren we het Pinksterfeest. De 

kinderen zijn volgende week extra vrij op dinsdag en 

woensdag. Nog even een lang weekend  voor de nog 

lange periode tot de zomervakantie. Wij wensen u 

mooie dagen. 

 

Opvang gevraagd 
Beste ouders/verzorgers, 

 

Wij willen ons even voorstellen. Wij zijn Anne en Ernst 

Termeer uit Gameren. We hebben twee kinderen Tim 

(4 jaar) en Sofie (2 jaar). We hopen eind september 

de sleutel te krijgen van een prachtig huis in Kerkwijk. 

Zodoende ook de keuze voor een andere basisschool. 

Wij zijn blij te horen dat Tim komend schooljaar in 

groep 2 mag komen op De Rank. Tim wordt altijd be-

schreven als een lieve en vrolijke jongen. Nu hebben 

wij alleen een probleempje met de opvang vòòr 

schooltijd. Tot nu toe mocht hij bij een gastgezin in 

Gameren zijn van half 8 tot half 9. Zij brachten hem 

dan ook naar school, maar we kennen  in Kerkwijk 

nog niemand die dat zou kunnen doen. Zelf moeten 

we al vroeg op ons werk zijn. Als iemand van maan-

dag tot en met woensdag onze zoon zou willen op-

vangen en op school brengen, zou dat geweldig zijn. 

Uiteraard tegen een kleine vergoeding. We hopen 

graag via deze nieuwsbrief met iemand in contact te 

komen die het leuk lijkt om onze zoon 's ochtends 

even op te vangen. Wilt u ons helpen dan kunt u mai-

len naar de directeur: h.molenaar@pcbderank.nl 

  

Groeten,  

Familie Termeer  

 

Schoolreis groep 1&2 
Donderdag 30 juni is het zover. Dan gaat groep 1&2 

op schoolreis naar Avonturenpark Fien en Teun. 

In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen wat 

daar allemaal te doen is. Inmiddels zijn er voldoende 

chauffeurs. De kosten van dit schoolreisje zijn €15,00 

Wilt u het geld overmaken op de schoolrekening: 

NL02RABO0322627354 t.n.v. Stg. Chr. Onderwijs 

Bommelerwaard   

Graag met vermelding van de naam van uw 

kind(eren). 

 

Schoolreis groep 3 t/m 8 
Op woensdag 13 juli gaat groep 3 t/m 8 op 

schoolreis naar attractiepark Drievliet in Den Haag. 

Over vertrektijden en aankomsttijden zullen we u te 

zijner tijd informeren. De kosten van deze schoolreis 

zijn €27,50 Wilt u het geld overmaken op de 

schoolrekening: NL02RABO0322627354 t.n.v. 

Stichting Christelijk Onderwijs Bommelerwaard?  

Graag met vermelding van de naam van uw 

kind(eren). 

 

Iep Eindtoets 
Op 20 & 21 april hebben 8 leerlingen de IEP- 

eindtoets gemaakt. Vorige week kregen we de 

uitslagen binnen, altijd een spannende moment. Thijs, 

Lisa, Chiel, Laura, Thijmen, Lynn, Pim en Stijn jullie 

hebben goed je best gedaan! De scores kwamen 

overeen met ons schooladvies. Het landelijk 

gemiddelde was 80. Met De Rank behaalden we een 

score van 78.8. 

http://www.pcbderank.nl/
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Terugblik Ouderavond Hanneke Poot 
Fijn dat er zoveel ouders kwamen luisteren naar het 

verhaal van Hanneke Poot. Aan de reacties te horen 

was er veel herkenning! We hopen dat jullie er iets 

aan hebben bij de opvoeding van jullie jongens en 

meiden! Nogmaals dank voor jullie aanwezigheid! 

 
 

Terugblik Meester- en Juffendag 

Van zand, bladeren en takjes dierentuinen bouwen. 

Opdrachten uitvoeren om zo geld te verdienen om 

dieren te kopen. Het was een heel gezellig feestje: de 

meester- en juffendag! 

Na de broodjes knakworst hebben we nog even 

heerlijk gespeeld in de duinen en toen was het weer 

tijd om naar huis te gaan. Alle chauffeurs bedankt 

voor het rijden. Ouders van de activiteitencommissie 

bedankt voor de hulp en kinderen wat waren jullie 

gezellig en lief voor elkaar deze dag! 

Namens de meester en de juffen bedankt voor alle 

cadeautjes en de feestelijke dag! 

(Op de website staan nog wat foto’s!) 

Onze tuinvrouw uit Oekraïne! 
Sinds drie weken komt Anastasia op maandagmiddag 

bij ons op school werken. Ze heeft al een moes- en 

bloementuintje gemaakt. Daarnaast maakt ze ons 

mooie  schoolplein onkruidvrij. Anastasisa is 64 jaar 

en gevlucht uit Oekraïne. Op dit moment woont ze 

bij de familie Vos. Vooral werken in de tuin of op het 

land vindt ze fijn en kan ze heel goed. Nu is ze op 

zoek naar meer werk. Weet u iets….laat het ons dan 

weten.  

 

 

 

Planning en agenda  
Juni  

1 juni  Gebedskring 

6 t/m 8 juni  Lang Pinksterweekend 

3 & 17 juni Creamiddag groep 5 t/m 8 

13 t/m 30 juni  LVS toetsen groep 3 t/m 7 

30 juni  Schoolreis groep 1&2 

  

Juli  

5 juli  Volgende nieuwsbrief 

13 juli  Schoolreis groep 3 t/m 8 

  

 

Hartelijke groeten, 

namens het team, 

Hannie Molenaar 


