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Vooraf 
De herfstvakantie is weer voorbij. We hopen dat  

u terug kunt kijken op een fijne week waarin er tijd 

was voor ontspanning, lekker uitrusten en gezellige 

gezinsactiviteiten. Vanmorgen zijn we deze nieuwe 

periode begonnen met een gezamenlijke opening in 

het speellokaal. Meester Dirk Jan vertelde het verhaal 

over de profeet Elia. Dit verhaal gaat over Gods 

trouwe zorg: elke dag was er voldoende eten voor de 

profeet. We hebben gezongen, gebeden en gedankt.  

 

Dank U wel voor de wolken en de wind 
dank U wel voor elk mens, voor ieder kind 
dank U wel want U bent zo heel dichtbij 

dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij 
 

Dankdag: Wie dank jij?  
Morgen is het dankdag. Thema: Wie dank jij? Met alle 

kinderen van groep 3 t/m 8 gaan we om 9.00 uur  

naar de kerk. De kinderen van groep 1&2 blijven op 

school. Zit uw kind in groep 1&2 en wilt u uw kind 

graag meenemen naar de kerk dan kan dit. We 

verwachten ze dan na de dienst wel weer op school.  

Wilt u aan juf Tineke doorgeven dat uw kind later 

komt? (Dit kan via Parro) 

Kinderen mogen geld meebrengen voor de collecte. 

Wij zorgen voor een snoepje tijdens de dienst. 

 

Schoolontbijt  
Dit jaar is het schoolontbijt een week ná dankdag. Op 

woensdag 9 november mogen de kinderen zonder 

ontbijt maar met een bord, beker, bakje en bestek 

naar school komen. De kinderen ontbijten samen met 

hun meester of juf gezond en gezellig in de klas. 

Tijdens dit ontbijt willen we het belang van goed en 

gezond ontbijten onder de aandacht brengen. Voor 

meer informatie, zie de bijlage bij deze nieuwsbrief. 

 

 

Actie schoenendoos 
De eerste schoendozen zijn al binnen en wat zien ze 

er feestelijk uit! De dozen kunnen nog tot en met 

dinsdag 8 november ingeleverd worden. Fijn als we 

op deze manier kinderen in moeilijke situaties een 

mooi cadeau kunnen geven. Voor ons een kleine 

moeite voor hen heel erg waardevol.  

  

ANWB-Streetwise  
Maandag 7 november komt de ANWB op school om 

lessen te geven over hoe de kinderen op een veilige 

manier kunnen deelnemen aan het verkeer. 

Veilig oversteken, veilig meerijden in de auto, veilig 

fietsen, hoe lang is eigenlijk de remweg van een 

auto?? 

De kinderen van groep 5 t/m 8 hebben voor deze 

les hun/een fiets nodig!  

 

Ouderbijdrage 
Denkt u nog aan de ouderbijdrage? Veel ouders 

hebben inmiddels betaald. Dank daarvoor! Maar nog 

niet allemaal….. Het bedrag is dit jaar vastgesteld op 

€20,00 per leerling. U kunt het geld overmaken op de 

rekening van de school: NL02 RABO 0322627354  

Graag met vermelding van de naam van uw 

kind(eren). 

 

Terugblik leesweken GI-GA-groen  
Wauw, wat is er veel gelezen in de leesweken! Elke 

dag een leesalarm: ging de bel dan werd er 

vliegensvlug een boek gepakt, een lekker plekje 

gezocht en een poosje gelezen. Leerkrachten gingen 

voorlezen in andere groepen. Ouders kwamen een 

poosje voorlezen, een gezellige en zonnige 

boekenmarkt waarbij er behoorlijk onderhandeld 

werd en tenslotte nog een spannende 

voorleeswedstrijd.  

De Rank heeft echt hele goede voorlezers: Dieke, 

Nova, Boaz, Neline, Iza, Roan en Roelof maakten het 

de jury heel moeilijk. Na langdurig overleg werd 

Roelof gekozen tot winnaar. Roelof gefeliciteerd en 

succes met de volgende ronde als je De Rank gaat 

vertegenwoordigen. Inmiddels staan er al wat foto’s 

van de leesweek op de website. 

http://www.pcbderank.nl/
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Schoolbezoek Gert Tissink 
Woensdag 12 oktober kwam Gert Tissink, de 

directeur-bestuurder, voor zijn jaarlijkse 

schoolbezoek naar De Rank. Hij sprak met ouders van 

de MR en de IC, bezocht lessen in groep 1&2, groep 

3 en groep 5&6. Daarnaast sprak hij met 

verschillende leerkrachten. Hij hield een positief beeld 

over:“De Rank staat er goed op in het dorp en de 

omgeving. Ouders weten de school weer te vinden, 

ook vanuit andere dorpen, ook met specifieke 

ondersteunings-vragen. Leerkrachten werken graag 

op De Rank, er is een fijne sfeer.”  Deze feedback 

geeft ons weer extra energie om er met elkaar een 

nog mooiere school van te maken.  

 

Fietscontrole  
Maandag 17 oktober zijn alle fietsen gecontroleerd 

door de Verkeersouders en door fietsenmaker Gijs 

v.d. Berg uit Nederhemert. (Bergbikes) 

De fietsenmaker doet dit altijd kosteloos voor ons. 

Daarom een bedankje in deze nieuwbrief en wellicht 

weet u de weg naar zijn winkel te vinden als u eens 

een fietsenmaker nodig heeft. Suzan en Cees, jullie 

bedankt voor jullie hulp.  

 

 
 

 

Kanjertraining 

De eerste weken van het nieuwe schooljaar hebben 

we in alle groepen gewerkt met de “startweek” van 

de Kanjertraining. 

De startweek bevat een aantal basiselementen van de 

Kanjertraining zodat er een duidelijk fundament 

wordt neergelegd om het vervolg van de lessen op 

voort te bouwen. Het belangrijkste basiselement is 

hoe je je gedraagt ten opzichte van anderen zodat 

iedereen zich er prettig bij voelt. (Met de witte pet 

eronder.)  

 

Onderdelen van de startweek:  

 • De Smileyposter wordt met de kinderen besproken. 

Alle kinderen kunnen aangeven hoe ze zich willen 

gedragen het komende schooljaar.  De poster heeft 

een plek in de klas/school zodat de kinderen ook 

herinnerd kunnen worden aan die goede wil.  

 

• De kinderen leren de betekenis van de petten.  

Ze kunnen in verschillende situaties de petten 

uitspelen en herkennen. In speciaal daarvoor 

ontwikkelde lessen maar ook tijdens de pauzes en in 

de wandelgangen zal er aangesloten worden op de 

‘Kanjerafspraken’ en spreken we de ‘Kanjertaal’. 

Tijdens de Kanjerlessen zal er langzaam meer 

verdieping komen op de verschillende onderdelen.  

 

Hier ziet u de Smileyposter. Vraag eens aan uw kind 

of hij/zij deze aan u wil uitleggen. 

 

 
 

Schoolgids  
Op de website www.pcbderank.nl onder het kopje 

informatie vindt u de schoolgids van 2022-2023. In 

de schoolgids leest u op welke manier het onderwijs 

wordt vormgegeven op De Rank.  

 

 

http://www.pcbderank.nl/
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Energie en warme kleren 

Net als thuis moeten we zuinig zijn met energie. 

Vooral nu het kouder wordt, gaat de gasrekening 

oplopen. Op school verstoken we ‘s winters flink wat 

gas. Het belangrijkste is dat we de buitendeuren dicht 

houden. Voordat de kachel een graad warmer moet, 

doen we eerst een extra trui aan. Wilt u daar met de 

kledingkeuze rekening mee houden?  

Het dak van de school ligt deels vol met 

zonnepanelen en afgelopen zomer hebben we veel 

stroom terug kunnen leveren. Dat drukt de stijgende 

kosten gelukkig wat.  

 

CO2-meters  

Inmiddels zijn in alle ruimtes van onze school CO2 

meters geplaatst. Deze meters helpen ons om de 

luchtkwaliteit te bewaken en op tijd te ventileren.  

 

Cursus positief opvoeden  
Begin volgend jaar start Buurtzorg jong weer met een 

cursus: positief opvoeden. Deze cursus is voor ouders 

die kinderen in de leeftijd van 2-11 jaar hebben.  

De cursusdata zijn maandag 16-1, 23-1, 30-1, 6-2 3en 

6-3 van 19:30 uur tot 21:30 uur.  

Wilt u deelnemen dan kunt u zich alvast aanmelden 

bij Sanne of Albertine. 

Mailadressen zijn: a.veldhuizen@bzjong.nl en 

s.vandenberg@bzjong.nl 

Hieronder een reactie van een ouderpaar dat al heeft 

deelgenomen aan de cursus:  

 

“Dit voorjaar hadden we ons als ouders met enige 
schroom aangemeld voor de Triple P cursus 
georganiseerd door Buurtzorg Jong. In ons gezin 
hebben we een schat van een jongen die echter 
moeite heeft met het reguleren van emoties. Dit gaf 
de nodige spanning bij alle gezinsleden, daarbij 
kregen we onbegrip en vervelende maar 
goedbedoelde adviezen vanuit de nabije omgeving. 
Als ouders twijfelden wij of de aanpak in de 
opvoeding wel de juiste is, waarom werkt de aanpak 
bij de één wel en de ander niet.  Wat we ook 
probeerden het hielp niet. 
De cursus staat volledig in het teken van positief 
opvoeden. Negatief gedrag negeren, positief gedrag 
belonen dat is in het kort waar het om draait. 
Wat een geweldige leerzame avonden hebben we in 
groepsverband gehad. De cursus is erg toegankelijk, 
met veel beeldmateriaal, tips en oefeningen om thuis 
in de praktijk te brengen. Het heeft ons en onze 
kinderen zoveel bijgebracht, een ware opluchting al 
na de eerste avond. 
De cursus is voor iedere ouder met (jonge) 
opgroeiende kinderen aan te raden, een geringe 
tijdsinvestering van een aantal avonden gaf ons de 

controle en de gezelligheid in het gezin terug.”   
 

Gezondheidsonderzoek JGZ 
Dinsdag 6 december komt de doktersassistent van de 

JGZ op school voor een gezondheidsonderzoek van 

alle 5/6 jarigen en 10/11-jarigen. In de bijlage leest u 

meer over dit onderzoek.  

 

Planning en agenda  
.De volgende nieuwsbrief komt uit op 22 november. 

 

November   

2 nov.  Dankdag 

3 nov  Hoofdluiscontrole 

7 nov ANWB Streetwise 

9 nov Schoolontbijt 

9 nov Gebedskring  

29 nov en 1 dec.  10-min.gesprekken 

30 nov. Studiedag ( kinderen zijn 

vrij) 

  

 

Hartelijke groeten, 

namens het team, 

Hannie Molenaar 
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