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Vooraf 
Na een lange en mooie zomer is nu de herfst echt 

aangebroken. Zo zitten we al in de vierde 

schoolweek. Wat gaat de tijd snel. Aan het begin van 

het schooljaar hadden we na lange tijd weer een 

centrale opening met alle kinderen. We luisterden 

naar het verhaal van Mozes, hebben met elkaar 

gebeden voor een mooi nieuw jaar en ook 

verschillende liederen gezongen. We zongen ook een 

nieuw lied:  

 

God heeft een plan met je leven, 

je bent hier met een doel. 

Geloof het diep van binnen, 

't is meer dan een gevoel. 

 

Hij doet meer dan je kan bidden, 

Hij is groter dan je denkt. 

Ik weet dat Hij je helpt, 

ik weet dat Hij je kent. 

 

Dus stap uit je boot, 

durf op water te lopen. 

Vraag God om hulp 

en de hemel gaat open. 

Wees maar niet bang, 

Hij is altijd bij jou. 

In de storm, in de strijd, 

in een moeilijke tijd: 

God is trouw. 

 

We kijken terug op goede startgesprekken en een 

druk bezochte informatieavond voor groep 3 en 

groep 8. Nu is het tijd voor de eerste uitgebreide 

nieuwsbrief van dit schooljaar. In de nieuwsbrieven 

zal ik mij beperken tot zaken die de hele school 

aangaan. Groepsgerelateerde informatie ontvangt u 

van de eigen leerkracht via Parro. Zo proberen we de 

berichtenstroom overzichtelijk te houden. 

Speerpunten voor komend jaar  
Aan het begin van een nieuw schooljaar maken we 

plannen. Wat gaan we aanpakken om ons onderwijs 

nog verder te verbeteren. 

Het belangrijkste is natuurlijk dat de kinderen goed 

onderwijs krijgen in een veilige omgeving, De basis 

moet goed zijn!  

• Komend jaar gaan we als team aan de slag 

met het maken van het schoolplan 2023-

2027. Op welke manier willen we ons 

onderwijs de komende 4 jaar gaan 

verbeteren en vernieuwen. Op verschillende 

vergaderingen en studiedagen zullen we 

hierover met elkaar het gesprek voeren. 

Daarnaast zullen ook alle ouders en de 

leerlingen van groep 6 t/m 8 de mogelijkheid 

krijgen om input te geven. (Aan het einde 

van dit kalenderjaar worden er vragenlijsten 

uitgezet)  

• Vorige jaar hebben we een teamscholing 

EDI gevolgd om de instructies van de lessen 

te verbeteren. Dit jaar gaan we deze manier 

van lesgeven ons nog meer eigen maken. De 

EDI aanpak passen we vooral toe bij de 

basisvakken: rekenen, lezen en spelling. 

• Opnieuw krijgen we geld (de NPO gelden) 

om achterstanden, die zijn opgelopen in de 

corona tijd, weg te werken. Wij zetten het, 

net als vorige jaar, in door klassen te splitsen. 

Op maandag en woensdag splitsen we voor 

de pauze groep 3&4 en na de pauze groep 

5&6. Juf Carola geeft dan de lessen aan 

groep 4 en groep 5.  

• De kinderen in  groep 7&8 krijgen dit jaar de 

mogelijkheid om hun typediploma te 

behalen. Na de herfstvakantie zullen de 

desbetreffende ouders geïnformeerd worden.  

• Op het gebied van seksuele vorming  

gebruiken  we al de methode: Wonderlijk 

gemaakt. Dit jaar gaan we met de nieuwste 

versie  werken. Vanaf 6 t/m 17 maart geven 

we schoolbreed de lessen. 

• Het team gaat zich dit jaar oriënteren op een 

nieuwe taal- en spellingmethode. In het 

schooljaar 2023-2024 gaan we die invoeren. 

• We vinden het belangrijk dat kinderen de  
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mogelijkheid krijgen om te vertellen wat ze 

nodig hebben om goed te kunnen leren en 

functioneren. Vorige jaar hebben wij daarom 

de kind gesprekken ingevoerd. Dit jaar willen 

we de leerling betrokkenheid nog verder 

uitbreiden door een leerlingenraad op te 

zetten.  We hopen u daar t.z.t uitgebreider 

over te informeren.  

• Kinderen die naast de uitdaging die ze in de 

groep krijgen nog meer uitdaging aan 

kunnen, mogen naar de Cheeta’s. Vorige jaar 

werkten we met twee groepen. Dit jaar 

starten we met drie groepen: een groep 4/5. 

een groep 6 en een groep 7/8. Aan deze 

groepen nemen ook kinderen van andere 

SCOB-scholen deel. 

 

We hebben volop plannen zoals u ziet en we 

kijken ernaar uit om aan de slag te gaan met alles 

wat we bedacht hebben! Het nieuwe jaar zal (net 

als altijd) een schooljaar zijn met verrassingen. 

Corona brengt nog steeds onzekerheid met zich 

mee. Als team zetten we ons ervoor in om de 

kinderen goed onderwijs en een fijn schooljaar te 

geven. 

 

 

Zendingsgeld 
Voor de zomervakantie hebben we het mooie bedrag 

van € 597,23 overgemaakt naar: ‘Stichting een betere 

Roemeense wereld’.  

Voor dit jaar zijn we nog op zoek naar een goed doel. 

Kent u een organisatie die financiële steun goed kan 

gebruiken dan mag u dit doorgeven. Voorkeur gaat 

uit naar een kleinschalig christelijk project dat gericht 

is op kinderen. 

 

Nieuws van de MR 
In de nieuwsbrief van 5 juli stond een oproep voor 

een nieuw MR-lid. Sijlize Struijk gaf te kennen dat zij 

deze taak graag op zich wil nemen. Omdat zij de 

enige aanmelding was, is zij vanaf dit schooljaar lid 

van de MR. Haar man,  Alwin zal onze school gaan 

vertegenwoordigen bij de GMR. Alwin en Sijlize, 

welkom! Fijn dat jullie je willen inzetten voor De Rank. 

 

Nieuws van de AC 
We zochten ook ouders voor in de AC. (de 

activiteitencommissie van De Rank)  Jeanine van 

Geffen en Marieke Klerks hebben zich aangemeld. 

Fijn dat jullie je steentje willen bijdragen bij alle Rank-

activiteiten! We hopen dat we dit jaar volop van jullie 

inzet mogen genieten. 

Nieuws van de Gebedskring 
Welkom op de gebedskring van school! 

Woensdag 12 oktober is er om 8.30 uur een ´open´ 

gebedskring. Loop gerust binnen om kennis te 

maken met de gebedskring en te ervaren hoe het is.  

Het is goed om te weten dat, als je aansluit, er niet 

vanzelfsprekend van je verwacht wordt dat je hardop 

mee bidt. Voel je tot niks verplicht en weet je 

welkom! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gebedskring komt 1 keer per maand bij elkaar in 

de ruimte van de Voorschool: mocht je jongere 

kinderen meenemen, dan kunnen ze ondertussen 

spelen. De gebedsmomenten zijn terug te vinden op 

de jaarkalender van de school. 

Er rouleert een boekje door de groepen waarin 

kinderen samen met hun juf / meester gebed en 

dankpunten kunnen zetten.  

 

Als je bidt zal Hij je geven 

Als je klopt aan de deur 

Zal Hij open doen 

Als je zoekt dan zul je vinden 

Halleluja 

 

Als je de Vader vraagt om een brood 

Geeft Hij je zeker nooit een steen 

Al je gebeden klein of groot 

heus Hij vergeet er niet een 

(Matt 7:7-11) 

 

Studiedag SCOB 
Op 5 oktober hebben we met alle scholen van de 

SCOB een studiedag op de Willem van Oranjeschool 

in Brakel. Thema zal zijn: All inclusive. De kinderen 

zijn deze dag vrij! 
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Ouderbijdrage  
Het onderwijs in Nederland wordt gefinancierd vanuit 

de overheid. Het geld dat we krijgen mag mag niet 

besteed worden aan attenties, uitjes en bijzondere 

activiteiten. Hiervoor mogen scholen een 

ouderbijdrage vragen. Uit deze bijdrage betaalt onze 

school bijv.: de Sinterklaascadeautjes, de kerstboeken, 

de traktaties bij vieringen en de friet bij het Eindfeest. 

Het geld van de ouderbijdrage komt dus volledig ten 

goede aan de kinderen Vanuit de SCOB hanteren de 

scholen eenzelfde bedrag voor de ouderbijdrage: 

€ 20,00 per kind. Het lagere bedrag voor het 2e of 

meer kinderen, is dit jaar hiermee komen te vervallen!  

 

U kunt het geld overmaken op de rekening van de 

school: NL02 RABO 0322627354  

Graag met vermelding van de naam van uw 

kind(eren). 

De wet schrijft voor dat een ouderbijdrage niet mag 

leiden tot uitsluiting van kinderen voor een bepaalde 

school. De ouderbijdrage is dan ook altijd vrijwillig! 

 

Kinderboekenweek 2022 
Van 10 tot 21 oktober doen we mee aan de 

Christelijke Kinderboekenweek. Het thema is Gi-ga-

groen. We zullen in deze weken vooral veel 

activiteiten plannen die gericht zijn op lezen: 

voorlezen door (groot)ouders, schrijver in de klas, 

boekdaten, boekenkleedjesmarkt, 

voorleeswedstrijd…..  

 

Een praatje met je kind… 
Je kent het wel: je kind komt uit school en als ouder 

wil je heel graag weten hoe de dag van je kind was. 

Je vraagt: Hoe was het op school. Negen van de tien 

keer krijg je een nietszeggend antwoord. Via deze 

link leest u een artikel hoe u daar verandering in kan 

aanbrengen.  

 Praten over school met je kind: 20 leuke vragen! - 
Psychogoed 
 

Vacature BSO  
De SCKB zoekt personeel! Voor verdere informatie 

kunt u de bijlage bekijken. Kent u iemand of bent u 

zelf toe aan een nieuwe uitdaging…  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij zamelen in…. 
In de hal van de school staan twee inzamelboxen. In 

de ene box kunt u lege cartridges, mobiele telefoons 

en tablets inleveren. In de anders box kunt u uw lege 

baterijen kwijt. Als school krijgen wij hier een kleine 

vergoeding voor. Spaart u mee? 

 

 
 

Planning en agenda  
 

Oktober  

5 oktober Studiedag SCOB (Kinderen zijn 

vrij! 

10 t/m 21 

oktober 

Christelijke kinderboeken week: 

Gi-ga-groen 

12 oktober  Gebedskring 

13 oktober  Muziek workshop groep 1 t/m 4 

14 oktober  Muziek workshop groep 7/8 

21 oktober  Inloophalfuur 

24 t/m 28 

oktober  

Herfstvakantie 

November  

1 november  Nieuwsbrief 

2 november  Dankdag  

  

  

  

 

 

Hartelijke groeten, 

namens het team, 

Hannie Molenaar 
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