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Vooraf

Formatie 2022-2022

Deze nieuwsbrief is alweer de laatste van dit
schooljaar. Voorbijgevlogen… dat is een cliché maar
wel hoe het voelt nu de laatste weken aangebroken
zijn. Bij het afscheid van groep 8 hopen we als team
het volgende lied te zingen:

We zijn super blij dat Nicole bij ons komt werken. In
een tijd van personeelstekorten is het fijn dat we op
De Rank genoeg leerkrachten hebben.
Volgend jaar ziet de formatie er als volgt uit:
Groep 1&2:
maandag, dinsdagmorgen en vrijdag: juf Sjoukje
woensdag en donderdag: juf Tineke
dinsdagmiddag; juf Mieke K
groep 3&4:
maandag en woensdag t/m vrijdag: meester Dirk Jan
dinsdag: juf Carola
groep 5&6:
maandag t/m woensdag: juf Nicole
donderdag en vrijdag: juf Rianne
Groep 7&8:
maandag t/m donderdag: juf Jolanda
vrijdag: juf Wilma
IB-taken:
Dinsdag en donderdagmiddag: juf Els
Arrangementen:
maandagmorgen en woensdag: juf Petra
maandagmorgen en donderdagmorgen: juf Wilma
RT-taken:
dinsdag; Juf Gertrude
Onderwijsassistenten:
ma-. di- en donderdagmiddag: juf Mieke W
donderdag: juf Mieke K
Directietaken:
maandag, dinsdag en donderdag: juf Hannie

Ga met God en Hij zal met je zijn.
Jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
We kijken terug op een mooi jaar en willen u
hartelijk bedanken voor het vertrouwen dat u ons
gaf. We wensen u voor straks een fijne vakantie
waarin: uitrusten, ontspanning en genieten van
elkaar de hoofdingrediënten zijn.

Even voorstellen…..
Beste ouders/verzorgers,
Via deze nieuwsbrief wil ik me graag even
voorstellen. Mijn naam is Nicole van Hees-Valkis.
Ik hoop morgen 31 jaar te worden, ben getrouwd
met Niels en moeder van twee kinderen Noud (3) en
Nine (1). De afgelopen 9 jaar
heb ik met veel plezier in
Berlicum gewerkt. Ik heb aan
verschillende groepen
lesgegeven waarvan de
laatste jaren aan groep 6.
Naast mijn werk vind ik het
leuk om te sporten en dingen
te ondernemen met mijn
gezin, familie en vrienden.
Vanaf het nieuwe schooljaar ben ik op De Rank te
vinden als juf van groep 5/6. De afgelopen weken
heb ik al kennisgemaakt met de leerlingen, het team
en enkele ouders. Door de fijne gesprekken, fijne
sfeer in de school en lesbezoeken sta ik te popelen
om als leerkracht aan de slag te gaan op De Rank. Ik
kijk ernaar uit om te mogen werken met de kinderen,
ouders en het team. Voor nu een fijne zomervakantie
gewenst en graag tot 5 september!

In dit plaatje missen we juf Talitha. De afgelopen drie
jaar was zij op vrijdag te vinden in groep 7&8. Zij
heeft vorige jaar al aangegeven graag te willen
stoppen met deze baan. We nemen aan het einde
van het schooljaar dus ‘afscheid’ van juf Talitha, maar
zullen haar vast en zeker nog regelmatig terugzien op
De Rank. Ze blijft namelijk als invalleerkracht voor de
SCOB werken.

Invulling NPO-gelden
Het afgelopen jaar hebben we van de minister geld
(de NPO-gelden) gekregen om achterstanden, die
zijn opgelopen in coronatijd, weg te werken. We
mochten dit geld ook inzetten voor teamscholing
en/of activiteiten ter bevordering van het sociaal
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welbevinden van de kinderen. Wij hebben het vooral
ingezet door juf Carola extra te benoemen zodat we
op bepaalde momenten klassen konden splitsen.
Daarnaast hebben we een teamscholing EDI gevolgd
en een vakleerkracht muziek benoemd: juf Gera
Ook komend jaar krijgen we weer NPO-gelden We
gaan het weer inzetten door klassen te splitsen: op
maandagmorgen en woensdag komt juf Carola
werken. De muzieklessen worden ook volgend jaar
door juf Gera gegeven.
Meester Dirk Jan is op dinsdag vrij geroosterd: Hij
gaat een opleiding bij de Driestar volgen. Met deze
opleiding kan hij stagiaires en startende leerkrachten
binnen de SCOB coachen en begeleiden. Op dagen
dat hij niet naar school gaat of hoeft te studeren zal
hij zich bezig houden met het opzetten van een
programma om de digitale vaardigheid van de
kinderen te vergroten.

Helpen bij de vossenjacht
Voor de vossenjacht zoeken wij nog ouders die met
een groepje kinderen op zoek gaan naar de vossen. U
kunt u aanmelden bij de juf of meester van uw
kind(eren). De vossenjacht begint om 10.30 uur en
duurt tot ong. 12.00 uur.

Komt u koffiedrinken?
Net als vorig jaar willen we het jaar gezellig met
elkaar afsluiten. Komt u donderdag 22 juli
koffiedrinken op het plein? Vanaf 13.45 uur staat de
koffie (en iets lekkers) klaar. Leuk als we aan het
einde van dit jaar ALLE ouders nog even kunnen
ontmoeten en spreken. Daarnaast kunt u ook iets
kopen bij kinderen op de kleedjesmarkt.

Laatste schoolweek 18 t/m 22 juli
In de laatste schoolweek staat er nog van alles op het
programma. Hierbij alles op een rijtje:
•

•

•

•

•

•

Maandag en dinsdag proberen we nog,
zoveel als mogelijk, ons normale programma
aan te houden. Er zijn groepen die deze
dagen nog een uitstapje maken. Specifieke
berichten volgen via Parro.
Woensdag is de wisselmorgen. De kinderen
gaan een poosje naar hun nieuwe groep en
een deel van de kinderen maakt kennis met
een nieuwe juf of meester. Daarna gaan we
met elkaar kijken naar de eindmusical van
groep 7&8.
Woensdagavond is het afscheid van groep 8.
De ouders van groep 7&8 krijgen hier een
aparte mail over van de juf.
Donderdag is de speldag. ’s Morgens gaan
de kinderen op zoek naar de ‘groep 8 vossen’
Vervolgens eten we friet met elkaar.
’s Middags geeft juf Marloes nog gymlessen
en spelen de kinderen buiten of in de klas. En
daarna is er koffie voor de ouders!!
Ook willen we deze donderdag weer een
kleedjesmarkt organiseren. Kinderen mogen
vanaf 13.45 uur hun kleedje met verkoopbare
spulletjes op het plein uitstallen. Leuk als alle
kinderen wat geld meebrengen om wat te
kunnen kopen.
Vrijdagmorgen is dan echt de laatste morgen
in de oude groep. We nemen afscheid en
ruimen het lokaal op. Daarna begint om
12.00 uur de VAKANTIE!

Leerlingen gaan….
Op dit moment zitten er precies 80 kinderen op De
Rank! Zo aan het einde van het jaar kijken we terug:
Welke leerlingen gaan ons verlaten en welke kinderen
komen naar onze school.
Op 20 juli nemen we afscheid van acht groep 8
leerlingen: Lisa, Lynn, Laura, Chiel, Stijn, Pim, Thijmen
en Thijs. We hopen dat jullie met warme
herinneringen terugdenken aan de tijd op onze
school. Na de vakantie beginnen jullie op het
voortgezet onderwijs. Van een kleine school naar een
grote school. We wensen jullie veel geluk, plezier en
Gods zegen!
Aan het einde van het jaar nemen we ook afscheid
van Laurens ( groep 5). Laurens gaat naar een school
in Den Bosch en we hopen dat deze andere vorm van
onderwijs beter bij Laurens past. Ook nemen we
afscheid van Nicolas (groep 1) Hij gaat naar een
school in Zaltbommel, dit omdat er op die school een
VSO en BSO aanwezig is. In februari hebben we
afscheid genomen van Sofie. Zij ging verhuizen naar
IJsselstein. Laurens en Nicolas ook jullie wensen we
het allerbeste op jullie nieuwe school.

…….en leerlingen komen
We hebben dit jaar ook weer kinderen mogen
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begroeten: In groep1 begonnen: Valérie, Esmee,
Floris, Mees en Fleur aan hun schoolloopbaan op de
Rank. Deze week zijn Rinske (groep 4) en Jelte (groep
3) uit Hedel op onze school begonnen. Na de
zomervakantie starten ook: Isabella en Levi (groep 1),
Tim (groep 2) en Luc (groep 3) op onze school. We
heten alle nieuwkomers welkom en wensen hen een
fijne tijd op De Rank.

Nieuw lid Identiteitscommissie
Omdat dit de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar is,
willen we als IC nog even wat van ons laten horen.
De identiteitscommissie zal op woensdagavond 6 juli
haar laatste vergadering hebben. In die vergadering
legt Amerens van Kuilenburg haar taak binnen de IC
neer. Amerens was vanaf de oprichting van de IC
(2017) lid en zij vindt het nu tijd om het stokje door
te geven aan een andere ouder. Amerens, bedankt
voor je bijdrage en betrokkenheid!
In de afgelopen periode hebben we gezocht naar een
nieuw lid voor de IC en dat hebben we gevonden in
de persoon van Geerte Vernooij. Zij zal met ingang
van het nieuwe schooljaar de plaats van Amerens
innemen. We hopen op een fijne en constructieve
samenwerking en zullen u blijven informeren over
onze activiteiten voor de school!

De AC helpt o.a. met het sinterklaasfeest, de
kerstvieringen, de meester- en juffen dag, de
Koningspelen, afscheid groep 8 en de laatste
donderdag van het schooljaar. Om de taken nog
beter te verdelen zoeken we meerdere enthousiaste
vaders en moeders.

Schoolreisgeld al betaald?
Volgende week woensdag, 13 juli, hopen we met
groep 3 t/m 8 op schoolreis te gaan naar Drievliet in
Den Haag. Er volgt volgende week nog een Parro
bericht met specifieke informatie. Veel ouders
hebben het schoolreisgeld al betaald! Dank daarvoor!
We missen echter van enkele kinderen nog de
bijdrage…
Wilt u nakijken of u betaald heeft en zo niet dan
graag voor komend weekend € 27,50 per kind
overmaken op NL02RABO0322627354 t.n.v. Stg. Chr.
Onderwijs Bommelerwaard.

Vacature MR
Vindt u het leuk om mee te denken over het beleid
van de school, dan is de MR iets voor u! Jolinda Boere
heeft afscheid genomen omdat haar jongste kind van
school gaat. In de laatste vergadering hebben we
Jolinda bedankt voor haar bijdrage en betrokkenheid
bij de school . Met ingang van het nieuwe school jaar
zijn we dus op zoek naar een nieuw MR-lid.
De MR vergadert 4 keer per jaar en we bespreken
dan bijv.: de schoolbegroting, het
werkverdelingsplan, vakantieroosters, jaarplanning,
regelgeving vanuit ministerie, inzet NPO gelden e.d.
Lijkt het u leuk om hier ook over mee te denken dan
kunt u een mailtje sturen naar:
wilmaminnema@live.nl of h.molenaar@pcbderank.nl
Als u nog meer informatie wilt, loopt gerust even
binnen.

Vacature(s) activiteiten commissie
Ook in de AC komt er een plekje vrij nu Geerte van
AC naar IC overstapt. Geerte bedankt voor je bijdrage
aan de AC.
Weet u van aanpakken, houdt u van organiseren en
wilt u een bijdrage leveren aan de school, geeft u zich
dan snel op bij juf Wilma:
w.vandermaas@pcbderank.nl

Oudergesprekken (optioneel)
Vrijdag 15 juli krijgen de kinderen van groep 1 t/m 7
hun rapport mee. Heeft u nog vragen over dit rapport
dan mag u maandag 18 juli vanaf 14.30 uur binnenlopen bij de leerkracht van uw kind. Mailen of bellen
is ook een optie.

Bibliotheek boeken
Wilt u thuis goed kijken of u nog bibliotheekboeken
heeft liggen? Maandag 18 juli is de bibliotheek voor
het laatst open dit schooljaar. Omdat het vakantie
wordt, mogen de kinderen dan twee boeken
uitkiezen. Fijn als de kinderen ook in de vakantie
blijven lezen! Dat is heel belangrijk om het leesniveau
op peil te houden

Gymmen in groep 3
Gaat u kind volgend jaar voor het eerst naar groep
drie? Wilt u dan alvast zorgen voor gymkleding: een
broekje, shirtje en schoenen.

Een voorschoolse opvang op de Rank?
De SCKB, de stichting waar onze voorschool bij hoort,
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onderzoekt op dit moment of ouders gebruik zouden
willen maken van een BSO op De Bron in Bruchem. Bij
voldoende interesse willen ze deze het komende
schooljaar gaan realiseren. Onder de ouders van de
Bron in Bruchem is een peiling uitgezet. Nu wil de
SCKB ook een peiling uitzetten onder de ouders van
De Rank. In deze peiling willen ze kijken of er bij
ouders behoeft is om op De Rank een voorschools
opvang te realiseren. Een voorschoolse opvang houdt
in dat u uw kind(eren) vanaf 7.30 uur op De Rank zou
kunnen brengen en dat ze dan tot de schooldag
begint opgevangen worden.
Via onderstaande link kunt u deze peiling invullen:
https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=
FVmLnMR_wkqv9zqvVEsYVXbQ_25EMMRKrMebz_Q4rKJ
UNFdVNkQ3NDNDU0pEQzNOMVVOTFRXTTBWWi4u&sha
retoken=DjrzMhWV4QFh4uWrjMIk

Nieuws van de voorschool
Hier een berichtje van de voorschool. In de vakantie
hopen Levi Dingemans, Olivia en Jefta 4 jaar te
worden. In het nieuwe schooljaar zal de voorschool
geopend zijn op maandag, dinsdag en donderdag.
We zijn door de ouders enorm geholpen met het
schoonmaken van het speelgoed. Nogmaals
bedankt! De peuters werken over de ZOMER. Een bad
met ballen, een ijsjeswinkel, een tent en een
picknickmand maken het een feestje en dan niet te
vergeten de zon, waardoor we ook heerlijk buiten
kunnen spelen. Namens de peuters en de juffen van
de voorschool wensen we jullie alvast een fijne
vakantie toe.

Belangrijke data volgend jaar
In de zomervakantie zullen we de jaarplanning weer
in de parro app zetten. (Dit kunnen we om technische
reden pas vanaf 1 augustus doen) Omdat we weten
dat agenda’s snel vollopen, geven wij u nu al een
paar belangrijke data.
• dinsdag 20 september: informatieavond voor
alle ouders van kinderen in groep 3 en 8.
• dinsdag 20 september: startgesprekken voor
ouders waarvan kind bij een nieuwe
leerkracht zit.
• woensdag 5 oktober: studiedag (kinderen zijn
vrij.)
• woensdag 30 november: studiedag (kinderen
zijn vrij.)
• vrijdag 27 januari 2023 studiedag (kinderen
zijn vrij.)
• woensdag 28 juni 2023:; studiedag (kinderen
zijn vrij)
• De inloopmorgens zijn op: 21 oktober, 15
februari , 17 maart en 17 mei.

•

De spreekavonden zijn op 29 november en 1
december en 28 februari en 2 maart.

Vakantierooster 2022-2023
Voor de volledigheid geven wij nogmaals het
vakantierooster voor het volgende schooljaar 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
Meivakantie
24 april t/m 5 mei
Hemelvaart
18&19 mei
Tweede Pinksterdag: 29 mei
Zomervakantie
17 juli t/m 28 augustus

Planning en agenda
juli
6 juli
13 juli
15 juli
18 juli
20 juli
20 juli
21 juli
22 juli
1624
September
5 september

Gebedskring
Schoolreis groep 3 t/m 8
Alle kinderen krijgen hun
rapport!
Oudergesprekken ( optioneel)
Wisselochtend
Afscheidsavond groep 8
Vossenjacht, friet eten,
kleedjesmarkt en koffiedrinken
Om 12.00 uur begint de
zomervakantie

Eerste schooldag

Volgende nieuwsbrief
Aan het einde van de zomervakantie, op
vrijdagmiddag 2 september, ontvangt u de eerste
nieuwsbrief van het volgende school jaar.
We wensen u allemaal een fijne en mooie vakantie
Hartelijke groeten,
namens het team,
Hannie Molenaar

FIJNE ZOMERVAKANTIE!
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