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Vooraf 
In deze nieuwsbrief leest u over een vacature in 

groep 5/6, het belang van een rustig weekend, de 

vertrouwenspersoon en Sinterklaas. Het ziet er naar 

uit dat we na twee coronajaren eindelijk weer een 

kerstviering kunnen houden waarbij de ouders 

aanwezig mogen zijn. We kijken daar nu al naar uit.  

 

Personeel 
Juf Rianne heeft te kennen gegeven dat ze gaat 

stoppen met haar werk als leerkracht op De Rank. De 

laatste jaren heeft ze ook een coaching praktijk. Ze 

ervaart dat daar haar passie ligt en niet meer in het 

werken op school. We vinden het jammer dat Rianne 

stopt, maar respecteren haar besluit. Dit betekent dat 

er per 1-02-2023 een vacature komt in groep 5/6. 

Kent u iemand die op zoek is naar een leuke school? 

Wil u doorgeven dat we op zoek zijn? Binnenkort 

komt er ook weer een advertentie die gedeeld mag 

worden op social media.   

 

Actie Schoenendoos 
Woensdag 9 november hebben we 26 mooi versierde 

en goed gevulde schoendozen ingeleverd bij GAIN in 

Sleeuwijk. De kinderen en ouders die meegewerkt 

hebben aan de actie: Bedankt!  

Vanaf de zomervakantie tot aan de herfstvakantie is 

er € 42,10 aan zendingsgeld binnen gekomen. Dit 

geld is overgemaakt naar GAIN om de 

vervoerskosten van de schoenendozen te betalen.  

 

 
 

Van slaap word je slimmer!  
Vorige week hebben we de eerste leerlingbespreking 

gehouden van dit schooljaar. Wij bespreken dan elk 

kind; deze gesprekken vinden plaats tussen de 

groepsleerkracht(en) en de intern begeleider, juf Els. 

Deze leerlingbespreking houden wij drie keer per 

jaar; de eerste keer is dat dus in november. We 

bespreken de leerresultaten van het kind, het sociaal-

emotioneel functioneren, mede op basis van de 

vragenlijsten en observaties vanuit de Kanjertraining,  

en alles wat verder van belang kan zijn voor de 

ontwikkeling van het kind. Het is fijn om de kinderen 

op deze manier goed te kunnen volgen. Wat ons 

sterk opvalt, is dat er diverse kinderen zijn die 

regelmatig erg (te) moe zijn; dit zien we met name 

veel op maandag. Er zijn kinderen die te moe zijn om 

zich actief in te zetten om te leren. Dit werkt echt 

belemmerend. Tijdens een ouderavond op De Rank 

heeft Hanneke Poot ons het belang van rust en 

voldoende slaap uitgelegd. Hierbij een citaat van haar 

website : Kinderen hebben veel rust en slaap nodig. 

In onze tijd, waarin kinderen overspoeld worden door 

prikkels is het van groot belang dat kinderen genoeg 

slapen en tijden van rust krijgen om te verwerken wat 

zij aan prikkels hebben binnengekregen. 

Rust is een moment waarbij het kind geen extra 

prikkels krijgt, een pas op de plaats krijgt om te 

verwerken wat het allemaal heeft gezien, gehoord, 

bewogen, gevoeld, etc. etc. Dit is belangrijk om de 

prikkels te verwerken in de hersenen en zo hun 

kennis op te slaan. Zo rijpen de hersenen tijdens 

slapen en rusten!! 

Als kinderen te weinig rust krijgen, dus te weinig 

momenten hebben om hun prikkels te verwerken, 

ontstaan er hiaten in hun kennis. Zij hebben de 

prikkels wel ontvangen maar geen tijd gehad om ze 

een plek te geven. Daarbij kunnen kinderen 

overprikkeld raken, wat te zien is in hun gedrag. Zij 

worden narrig, geïrriteerd, snel boos of trekken zich 

terug, zijn moeilijk aanspreekbaar en er ontstaan snel 

conflicten. 

Wij willen u vragen zich ervoor in te zetten dat uw 

kind voldoende rust en slaap krijgt, doordeweeks 

maar ook zeker in het weekend! Plan uw weekenden 

niet te vol met uitstapjes, bezoekjes en activiteiten. 

Natuurlijk is het leuk en gezellig voor kinderen om 
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eens een uurtje langer op te blijven in het weekend, 

doe dit dan op vrijdag en/of zaterdag maar zorg 

ervoor dat ze op zondagavond op tijd op bed liggen. 

Dan beginnen ze op maandagmorgen fris aan de 

nieuwe schoolweek. Voor meer informatie: 

https://www.hannekepootvanderwindt.nl 

 

Vertrouwenspersoon 
Op elke Nederlandse basisschool is, in het kader van 

de sociale veiligheid op school, een 

vertrouwenspersoon aanwezig. Op De Rank mag ik 

dat zijn. Dit betekent dat alle kinderen mij mogen 

benaderen als zij zich niet veilig voelen, gepest 

worden, niet goed in hun vel zitten en dergelijke. 

Onlangs heb ik in de groepen 3 t/m 8 uitgelegd wat 

ik voor de kinderen kan betekenen en hoe zij mij 
kunnen benaderen. In de hal bij de voordeur hangt 

een blauwe brievenbus. In die brievenbus mag een 

kind een briefje doen met haar/zijn naam erop. Eén 

keer per week open ik de brievenbus (uiteraard zit er 

een slotje op) en lees ik de briefjes die erin gedaan 

zijn. De volgende stap is dat ik het kind uitnodig voor 

een kort gesprekje om het de gelegenheid te geven 

uit te leggen wat er speelt. Ik vertel hiervan niets aan 

iemand anders, ook niet aan de eigen leerkracht, de 

directeur of de ouders; dit doe ik pas nadat het kind 

mij toestemming hiervoor gegeven heeft. De 

bedoeling is natuurlijk dat het kind en ik samen naar 

een oplossing zoeken en in veel gevallen zullen we 

andere kinderen en/of volwassenen hierin moeten 

betrekken. Het begrip “vertrouwen” is voor alle 

kinderen op school een bekend gegeven; de 

Kanjertraining hanteert dit begrip in bijna elke les 

en/of oefening en bovenaan de Kanjerposter staat 

ook “We vertrouwen elkaar”. Het begrip 

“vertrouwenspersoon” was dan ook niet moeilijk uit 

te leggen aan de kinderen. Ik heb de intentie deze 

taak serieus en vertrouwenswaardig uit te voeren. 

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, hoor ik 

dat graag van u!  

Met vriendelijke groet, 

Juf Els van der Wal, intern begeleider 

 

 

Ouderbijdrage 

De Sintcadeautjes en de kerstboeken liggen al klaar. 

Wij betalen deze cadeautjes met het geld dat 

binnenkomt van de ouderbijdrage. Veel ouders 

hebben betaald, maar we missen van 15 kinderen 

nog een bijdrage.  

U kunt het geld ( € 20,00 per leerling) overmaken op 

de rekening van de school: NL 02 RABO 0322627354  

Graag met vermelding van de naam van het kind. 

(Als het voor u op dit moment financieel niet 

mogelijk is om bij te dragen, begrijpen we dit, wilt dit 

dan aangeven bij Hannie Molenaar?) 

 

Contactmiddag en –avond 
Op 29 november (middag en avond)  of 1 december  

(middag) krijgt u weer de mogelijkheid om te spreken 

met de leerkracht van uw kind. Deze week wordt de 

gespreksplanner in Parro opengezet. Dinsdag zetten 

wij deze open voor alle ouders met twee of meer 

kinderen op school. Zij krijgen op deze manier de 

mogelijkheid om de gesprekken achter elkaar te 

plannen. Vanaf woensdag gaat de planner ook open 

voor ouders met één kind op onze school. 

Let op: Ouders met een kind op de Voorschool 

krijgen waarschijnlijk ook dinsdag al een 

uitnodiging. Heeft u echter maar één kind op de 

basisschool wilt u dan wachten met invullen tot 

woesndagmiddag?   

 

Studiedag 

Woensdag 30 november zijn alle kinderen vrij. Het 

team gaat deze dag in gesprek met elkaar over het 

onderwijs op de Rank. Zo houden we onze visie nog 

eens tegen het licht, kijken we naar onze 

kernwaarden, bespreken we onze zwakke en sterke 

kanten. Ook richten we ons op de toekomst. Waar 

moet de Rank over 4 jaar staan? Wat gaan we 

verbeteren, invoeren of juist loslaten? We bespreken 

ook de resultaten van de tevredenheidspeiling (De 

peiling kunt u tot en met vanavond 23.59  uur nog 

invullen! 
Al die informatie wordt verwerkt in een plan: een 

schoolplan. Een schoolplan geldt voor 4 jaar.  Een 

belangrijke studiedag dus.  

 

Sinterklaasfeest 
Maandag 5 december hopen we het Sinterklaasfeest 

te vieren. Om 9.00 uur verwelkomen we met de hele 

school de pieten. Daarna gaan ze in alle klassen op 

bezoek. En nu maar hopen dat ze voor alle kinderen 

van groep 1 t/m 4 een leuk cadeautje bij zich hebben! 

De kinderen van groep 5 t/m 8 maken een surprise 

en een gedicht. Zij mogen dit ’s morgens voor 

schooltijd in de klas brengen. 
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Kerstvieringen De Rank 
Op woensdagavond 21 december vieren we het 

Kersfeest met groep 1 t/m 4 in het speellokaal van De 

Rank. De viering begint om 19.00 uur. Over het aantal 

genodigden per gezin krijgt u nog bericht. 

Donderdag 22 december is de viering voor groep 5 

t/m 8. De viering begint ook om 19.00 uur  en wordt 

gehouden in de Hervormde Kerk van Kerkwijk. In 

deze kerk is voldoende ruimte voor iedereen.  

 

Kerstnieuwsbrief 
Op 13 december verschijnt er een korte Kerst 

nieuwsbrief. Daarin vindt u de laatste informatie 

rondom kerstvieringen, kerststukjes maken en 

kerststukjes bezorgen.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planning en agenda  
 

November   

29 nov en 1 dec. 10-min gesprekken 

30 november  Studiedag (kinderen zijn vrij) 

  

December   

 5 december  Sinterklaasfeest 

 9 december  Kerst-creamiddag  

13 december  Kerst nieuwsbrief  

20 december  Kerststukje maken  

21 december  Kerstviering groep 1 t/m 4 

(19.00 uur) 

22 december  Kerstviering groep 5 t/m 8 

 (19.00 uur) 

23 december  Kerststukjes rondbrengen 

De hele school  is om 12.00 

uur uit 

26 december t/m 

6 januari 2023 

Kerstvakantie  

9 januari  Eerste schooldag 2023 

 

 

Hartelijke groeten, 

namens het team, 

Hannie Molenaar 

 


