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Vooraf 
Allereerst wensen wij u allemaal een voorspoedig 

2023. We hopen dat u kunt terugkijken op een fijne 

en ontspannen kerstvakantie. Nu gaan we weer met 

nieuwe energie aan de slag. Voor kinderen en 

leerkrachten een intensieve periode omdat deze in 

het teken staat van LVS toetsen, het opstellen van 

nieuwe groepsplannen en het maken van de eerste 

rapporten.  

Mooi als we dat met de zegen van God mogen doen! 

 

 

Ga met Gods vrede. 

Deel in zijn zegen. 

Leef uit zijn volheid en kracht. 

Durf te geloven. 

Blijf op hem hopen: 

leef je geloof elke dag! 

 

Gods zegen voor jou in de naam van Jezus: 

zijn vrede rust op jou. 

De Heilige Geest in de naam van Jezus, 

vervult, beschermt en zegent jou. 

 

 

 

Privacy-voorkeuren 
Vanwege de huidige wetgeving hebben wij 

toestemming van ouders nodig om foto’s van 

kinderen te plaatsen in bijv. de nieuwsbrief, op de 

website van de school of op onze eigen besloten 

Facebookpagina. (wilt u lid worden van onze 

Facebookpagina dan kunt u een vriendschapsverzoek 

sturen.) 

Uw privacy-voorkeuren heeft u ooit ingevuld. (Op het 

aanmeldformulier of omdat er naar gevraagd is.) U 

kunt ze terugvinden in de Parro app. Wilt u eens 

checken of u achter uw ingestelde voorkeuren staat? 

Open Parro-> scroll naar privacy-voorkeuren-> klik 

hierop en vul per kind uw voorkeuren in,  

 

Bij schoolactiviteiten zoals bijv. de boekenmarkt, de 

kerstvieringen of het Sinterklaasfeest lopen wij er 

regelmatig tegenaan dat we hele mooie foto’s 

hebben, maar deze niet kunnen plaatsten omdat er 

een kind op staat waarvan ouders hebben 

aangegeven dat het niet op de website/besloten 

facebookgroep mag. Hierdoor mist u misschien wel 

eens bepaalde foto’s. Dit komt dus niet doordat ze 

niet gemaakt zijn, maar omdat er kinderen op staan 

die niet in beeld mogen. Wellicht het overwegen 

waard om toch toestemming te geven? 

 

In de Parro app laten wij wel foto’s van alle kinderen 

zien. Dit kan omdat deze foto’s alleen met de eigen 

klas gedeeld worden. Afspraak is dat deze foto’s door 

de ouders niet met anderen gedeeld worden.  

 

Cito-toetsen 
Van 23 januari tot 10 februari worden in groep 3 t/m 

8 de citotoetsen afgenomen. Kinderen krijgen toetsen 

op het gebied van rekenen, spelling, woordenschat 

en begrijpend lezen. Het zijn toetsen die controleren 

of een leerling op het niveau zit wat bij zijn of haar 

leerjaar hoort. De (groeps)resultaten worden 

besproken tijdens de groepsbespreking tussen 

leerkracht en Intern Begeleider. Ook worden er in de 

groepen 3 t/m 8 kindgesprekken gevoerd met iedere 

leerling apart. In groep 1 en 2 wordt er geen toetsen 

afgenomen. Deze leerlingen worden gevolgd aan de 

hand van observaties. De leerkrachten gebruiken 

hiervoor de Leerlijnen van het jonge kind.  

Voor de kinderen zijn deze toetsen best intensief. 

Wilt u er voor zorgen dat ze deze weken thuis 

genoeg rust krijgen? 

 

Studiedag  
Vrijdag 27 januari hebben we een studiedag. 

We hopen met het hele team naar de NOT in Utrecht 

te gaan. De NOT is dé onderwijsbeurs van Nederland. 

We laten ons deze dag informeren over de nieuwste 

ontwikkelingen in onderwijsland, We gaan ons 

verdiepen in de  nieuwste taalmethodes, we willen 

meer weten over Engels in de onderbouw, hoe 

kunnen we hoe kunnen we het zaakvakonderwijs het 

beste gaan vernieuwen. Daarnaast zijn we benieuwd  

hoe we de kinderen nog beter kunnen monitoren en 

volgen. We hopen veel ideeën en nieuwe inspiratie 

op te doen. Dit nemen we dan weer mee in het 

schoolplan wat we voor de komende 4 jaar gaan 

opzetten. De kinderen zijn deze dag vrij.    

http://www.pcbderank.nl/
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Vacature groep 5&6 
Helaas is het nog niet gelukt om een leerkracht te 

vinden voor groep 5&6. Juf Rianne heeft aangegeven 

dat ze tot de voorjaarsvakantie wil blijven werken. 

Daar zijn we blij mee, want dat geeft wat ruimte.  

Op dit moment wordt de advertentie aangepast. We   

zullen u weer vragen om deze volgende week te gaan 

delen. Verder kunnen wij al wel zeggen, dat mocht 

het niet lukken om een leerkracht te vinden, we het 

tot de zomer intern op kunnen en gaan lossen.  

 

Tevredenheidspeilingen  
In november heeft u de mogelijkheid gehad om de 

tevredenheidspeiling in te vullen. 53% van de ouders 

heeft dit gedaan. De resultaten maakten ons blij, 

dankbaar en geven veel positieve energie. Als 

rapportcijfer gaf u de school een 8,2.  

In onderstaande tabel ziet u de resultaten per 

onderdeel. Groen staat voor (ruim) voldoende en 

blauw voor goed/uitstekend. De zwarte cijfers achter 

de kolom geven het landelijk gemiddelde weer.  

 
Ook de leerlingen van groep 6 t/m 8 vulden een 

vragenlijst in. Zij geven ons een 8,6. In de 

vragenlijsten zien we terug dat kinderen zich veilig 

voelen, de juf goed les kan geven en dat de juf 

aandacht voor ze heeft.  Ze willen wel meer 

meebeslissen en meer hun eigen werk plannen. 

De leerkrachten vulden ook een vragenlijst in. Zij 

werken met plezier op De Rank, gezien het cijfer van 

een 8,6.  Als team gaan we de komende periode 

bespreken waar we nog verder in willen verbeteren.  

Zelftesten 
Als u nog zelftesten nodig heeft, kunt u die op school 

krijgen. Wij hebben er nog voldoende op voorraad. U 

kunt ze via de leerkracht van uw kind aanvragen. 

 

Op tijd op school…. 
Wilt u er weer voor zorgen dat de kinderen bij de 

tweede bel in de klas kunnen zitten? 

We willen de schooldag graag op tijd beginnen. 

 

Ouderbijdrage al betaald? 
Van enkele gezinnen missen we nog de 

ouderbijdrage. Wilt u nakijken of u al betaald heeft?  

€ 20,00 per leerling en het geld mag overgemaakt 

worden op NL02RABO0322627354 t.n.v. Stichting 

Christelijk Onderwijs Bommelerwaard. Graag met 

vermelding van de naam van het kind. 

Kunt u het bedrag niet missen?,  dan hebben wij daar 

begrip voor. Wilt u dit dan per mail doorgeven? 

 

Planning en agenda  
. 

Januari  

11 januari  Gebedskring 

11 januari  Hoofdluiscontrole 

23 januari  t/m 

10 februari 

Afname LVS toetsen groep 3 t/m 

8 

27 januari  Studiedag: kinderen zijn vrij 

Februari  

7 februari  Nieuwsbrief  

17 februari  Inloophalfuur 

17 februari Rapport 

20 t/m 24 

februari  

Voorjaarsvakantie 

  

 

Hartelijke groeten, 

namens het team, 

Hannie Molenaar 

 


