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Vooraf 
Na een gezellig Sinterklaasfeest zijn we nu druk met 

de voorbereidingen voor het Kerstfeest. In deze 

nieuwsbrief leest u alles rondom kerstvieringen en 

andere activiteiten in de laatste schoolweek van 2022. 

We zijn blij en dankbaar dat we dit jaar de ouders 

weer kunnen uitnodigen voor de kerstvieringen.  

 

Het jaar 2022 zit er bijna op. We kunnen terugkijken 

op een mooi en gezegend jaar voor De Rank. De 

leerkrachten hebben dagelijks met veel liefde, geduld 

en plezier uw kind(eren) les gegeven. Dit konden we 

doen in een fijne, rustige en veilige sfeer. We danken 

u voor het vertrouwen dat u ons elke dag weer geeft.  

 

Op De Rank is het goed toeven, dit in tegenstelling 

tot de wereld waarin we nu leven: gezinnen die te 

maken hebben met ziekte en zorgen, de oorlog in  

Oekraïne, een energiecrisis, koopkrachtdaling, een 

maatschappij die steeds meer verhardt: we leven in 

een onzekere en duistere tijd.  

 

 
Als alles duister is | Sela - YouTube 

 

Bovenstaande woorden zijn een oud gebed dat de 

monniken in Taizé al zongen, maar ze zijn ook zeker 

van toepassing op deze tijd. Met dit gebed mogen 

we toeleven naar Kerst: Feest van het Licht. Jezus 

kwam eeuwen geleden ook in een duistere, donkere 

wereld. Zoals Hij toen Licht bracht in het leven van 

zijn ouders, de herders en de wijzen, zo wil Hij ook nu 

Licht brengen in onze levens. Hij rijkt ons de hand en 

nodigt ons uit om deel te nemen aan zijn rijk van 

Licht, vrede en gerechtigheid.   

De laatste schoolweek 
In deze nieuwsbrief zetten we alle activiteiten die 

volgende week plaatsvinden in chronologische 

volgorde op een rij. Zo kunt u per dag zien wat er op 

de planning staat. Maandag zal nog een ‘gewone’ 

schooldag zijn. 

 

Kerststukjes maken op dinsdag 
Dit jaar willen we alle 65+ers die in Kerkwijk en Del-

wijnen wonen weer verrassen met een door de kin-

deren gemaakt kerststukje. De adressen krijgen we 

van de Hervormde gemeente en de Hersteld Her-

vormde gemeente in Kerkwijk. 

Kent u 65+-ers in Kerkwijk of Delwijnen die niet bij 

één van deze kerken zijn aangesloten en denkt u dat 

zij het ook leuk vinden om een kerststukje van de 

school te ontvangen, geeft u dit dan door naam en 

adres op bijgevoegd antwoordstrookje te schrijven.  

We gaan de kerststukjes maken op: 

dinsdagochtend 20 dec. vanaf 8.30 uur 

We zoeken een aantal ouders (met of zonder groene 

vingers) dat ons willen helpen. U kunt zich opgeven 

via bijgevoegd antwoordstrookje. 

Fijn als u zelf een snoeischaar wilt meebrengen.  

 

‘Kerstgroen’ gevraagd 
Om de kerststukjes te maken, hebben we ‘groen’ no-

dig! Heeft u in de tuin nog een “kerstboom” of heg 

staan, die nodig gesnoeid moet worden, mogen wij  

de takken dan gebruiken? Spulletjes om de kerst-

bakje te versieren, hebben we voldoende. 

 

 

http://www.pcbderank.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=2Gwq9YhpxmY&list=RD2Gwq9YhpxmY&start_radio=1
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Kerstviering Groep 1 t/m 4   
Op woensdag 21 december vieren we het Kerstfeest 

met de kinderen van groep 1 t/m 4 in het speellokaal 

van de school. De viering begint om 19.00 uur. Inloop 

vanaf 18.40 uur. In de groepen van de onderbouw 

zitten veel kinderen. We hebben geteld en gepuzzeld: 

hoeveel mensen kunnen we kwijt in het speellokaal? 

In verband met de beschikbare ruimte en de 

veiligheid kunnen we per gezin 3 mensen uitnodigen. 

Wij vragen u vriendelijk om kleine kinderen thuis te 

laten.  

 

De kinderen van groep 1 t/m 4 gaan woesndag door 

de kerstviering waarschijnlijk wat later naar bed dan 

gebruikelijk. Ze mogen daarom op donderdag een 

uurtje later naar school komen, dus om 9.30 uur. U 

mág uw kind wel om 8.30 uur brengen. De juf en 

meester zijn gewoon op school. U mag zelf bepalen 

wat het beste schikt.  

 

Kerstviering groep 5 t/m 8  
Op donderdag 22 december vieren we het 

Kerstfeest met groep 5 t/m 8 in de Hervormde Kerk 

van Kerkwijk. Deze viering begint ook om 19.00 uur. 

Voor deze viering nodigen we iedereen van harte uit! 

Geen maximaal aantal genodigden per gezin dus! 

Wel fijn als ook hier voor de kleine kinderen een 

oppas gezocht wordt. De kerk is open vanaf 18.40 

uur. Wij vinden het gezellig als u na deze kerstviering 

koffie of warme chocomelk komt drinken in Pro Rege 

(gebouw naast de Hervormde kerk). 

 

Kerststukjes bezorgen 
Op vrijdagmorgen 23 december gaan we  de kerst-

stukjes bezorgen bij de 65+ers. Hiervoor hebben wij 

veel chauffeurs nodig! Heeft u een auto en vindt u 

het leuk om met een groepje kinderen te gaan bezor-

gen, laat het ons weten. U kunt u opgeven via bijge-

voegd antwoordstrookje. We beginnen vanaf 9.30  

uur met bezorgen. 

 

Kerstvakantie 
Vrijdagmiddag 23 december om 12.00 uur begint de 

kerstvakantie voor alle kinderen. (Dus ook voor groep 

5 t/m 8.) 

De eerste schooldag in het jaar 2023 is op maandag 9 

januari. We verwachten dan alle kinderen om 8.30 uur 

op school! 

 

 

 

 

Planning en agenda  
. 

December   

20 december  Kerststukjes maken 

21 december  19.00 uur Kerstviering groep 1 

t/m 4  (op school) 

22 december  19.00 uur Kerstviering groep 5 

t/m 8 ( in de Hervormde Kerk)  

23 december  Kerstbakjes bezorgen 

23 december  12.00 begin Kerstvakantie 

  

Januari 2023  

  9 januari  Eerste schooldag 2023  

10 januari  Nieuwsbrief  

  

  

  

  

 

Dit was de laatste nieuwsbrief van dit jaar!  

Namens Team de Rank wens ik u allemaal goede 

kerstdagen, een Voorspoedig Nieuwjaar en een fijne 

vakantie toe! 

 

 

Hartelijke groeten, 

namens het team, 

Hannie Molenaar 

 

 

 


