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Nieuwsbrief 21 december 2018

Welkom

Van de directie
Beste ouder(s), verzorger(s),

Nieuw op school in groep
1a: Bente van Snippenberg
Teun Pauw
Damian Moorselaar
1b: Vida Ribeiro Da Silva
Lennard Ampting

Aanmeldingen
Ouders gaan voor hun oudste/eerste
kind soms laat tot de oriëntatie op een
school over. Vanwege de planning en
de groepsindeling is het van belang om
op tijd in te schrijven. Ken je iemand
die zich nog op een school moet
orienteren, laat ze dit dan weten!

Wat nu weer denkt u misschien.... wel
dit is niet afkomstig van het team
maar van de leerlingenraad. Als team
hebben we hier vorm aan gegeven en
wat blijkt als we gaan zoeken op het
internet:’ Leerlingen gedragen zich
beter en halen betere schoolresultaten
dan hun leeftijdsgenoten met schoen
aan in de klas, zo blijkt uit een
onderzoek aan de universiteit van het
Britse Bournemouth’. We gaan er met
elkaar achter komen 

Kalender
December
23 Start kerstvakantie
Januari
4 Einde kerstvakantie
9 Luizencontrole
14 MR
14-18 Sloffenweek
21 Start Cito toetsperiode
23 Nationale voorleesdagen

Het jaar 2018 ligt bijna achter ons. Het jaar waarin de school van binnen
flink veranderd is. De vernieuwde inrichting helpt ons om verder vorm te
geven aan de onderwijsvernieuwing waarin we:
 stappen maken in ‘van leiden naar meer begeleiden’
 telkens de balans zoeken in de aandachtsgebieden Cognitie,
Socialisatie en Persoonsvorming
 de leerlingen stimuleren tot het nemen van eigenaarschap
 het eigenaarschap van leerkrachten stimuleren
 reflecteren met leerlingen
 samen werken en gebruik maken van coöperatieve werkvormen
 uitgaan van verschillen in leerbehoeften, leerstijlen en
leervoorkeuren
Maar nu is tijd voor de kerstvakantie. Kerst is voor veel mensen een
gezellige periode met het gezin en vrienden. Mooi, maar geen
vanzelfsprekendheid in deze donkere tijd waar ook veel sprake is van
eenzaamheid, verdriet en moeilijke situaties. Het is goed dat we in deze
tijd eens even proberen stil te staan. Na de kerstviering met de kinderen
kozen we als kort kerstverhaal voor het team, OR en MR het
ontroerende verhaal van het sneeuwklokje uit het boek ‘Als een ster is
Hij verschenen’ van ds André F. Troost.
‘Want dat is toch kerst, dat de hemel zegt: Ik neem het niet! Ik wil niet
dat mensen sterven, maar léven tot in eeuwigheid!
Dat is toch kerst: dat God het duister opendoet, zoals de directeur van
het theater de gordijnen opentrekt en met trompetgeschal laat weten:
Houdt u gereed, nu begint het allemaal!’ (een korte passage uit het
verhaal).
Deze week kregen we een ontroerende brief van een oud leerling,
daarnaast werden we blij van de kaarten van de leerlingen, de
kleinigheidjes en dankbare woorden van ouders. En ja soms worden er
ook wel eens moeilijke gesprekken gevoerd. Maar elke dag gaat het
team van De Rank naar school om er voor de kinderen te zijn en ze te
leiden en te begeleiden in hun jonge leven. We leren ze dat je altijd je
best moet doen om met andere mensen in gesprek te blijven, door dat
te doen zullen ze zien dat je heel ver kunt komen.
Namens het gehele team van De Rank wensen we u gezegende
kerstdagen een voorspoedig 2019 toe.
Johan Alderden en Lisette Kaiser

Groep 6 verzamelde binnen
een week heel veel voor de
voedselbank.

Groep 1/2 a kerstdiner. Wat een
lekkernijen en wat was het gezellig.

Kerstkaarten gemaakt en
samen met de kleuters
uitgedeeld op de Voorstraat

Ouderbijdrage
Elk jaar vraagt De Rank van alle ouders een ouderbijdrage voor niet gesubsidieerde activiteiten zoals
Sinterklaasviering, Kerst- en Paasfeest, sportdagen etc. De ouderbijdrage is vrijwillig. Mogen we op u
rekenen zodat alle kinderen mee kunnen doen? De medezeggenschapsraad controleert jaarlijks de
inkomsten en uitgaven van de bijdragen.
We verzoeken u uw bijdrage over te maken naar:
rekening NL 13 RABO 037.98.756.83 ten name van De Rank, Stg Fluenta
Wilt u de naam van uw kind(eren) en de groep(en) vermelden.
De hoogte van de bijdrage is: voor het eerste kind uit een gezin op school € 27,=, voor het tweede kind
uit een gezin op school € 20,=, voor het derde kind uit een gezin op school € 16,=. Wanneer er meer dan
drie kinderen uit een gezin De Rank bezoeken, dan hoeft u alleen voor de eerste drie te betalen.
Voor een schoolreis of schoolkamp vragen we eveneens een bijdrage, deze bijdrage wordt apart in
rekening gebracht.

Halen en brengen van de leerlingen
Op verzoek van de omwonenden brengen we het nogmaals onder uw aandacht. Vriendelijk en dringend
vragen we ouders en verzorgers om met de auto GEEN gebruik te maken van 't Wed bij het halen en brengen
van uw kinderen. Wilt u de parkeerplaats naast de school gebruiken? Zeker met slecht weer gebeurt dit weer
steeds vaker en dit leidt tot onveilige situaties: kerende auto's terwijl er twee tot driehonderd leerlingen het
schoolplein lopend of op de fiets verlaten. Bij gebruik van de parkeerplaats naast de school vragen we u te
parkeren in parkeervakken en niet naast het troittoir grenzend aan het schoolplein, ook dit leidt tot onveilige
situaties.

Lezen en schoolbibliotheek
Van 3 t/m 14 oktober was het weer Kinderboekenweek. Bruna organiseerde een fantastische scholenactie
tijdens de Kinderboekenweek: Sparen voor je schoolbieb. Hoe meer ouders en kinderen er meededen, hoe
meer gratis boeken de school bij Bruna mocht uitzoeken!
De school mocht voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe kinderboeken uitzoeken bij de Bruna. We
hebben met elkaar goed gespaard, er mocht voor een bedrag van €92,40 boeken worden uitgezocht. Deze
boeken komen binnenkort in onze schoolbiblotheek te staan! Dank hiervoor! Zoals u weet hebben we als
team in het schooljaar 2017-2018 een aantal keren gestaakt. Dit bedrag is ingehouden op het salaris en het
bedrag (ruim € 3000) is door het bestuur ‘geparkeerd’. Als team hebben we ons hard gemaakt om dit bedrag
aan te mogen wenden voor het aanvullen van onze schoolbibliotheek. Dit is gehonoreerd en we zijn blij dat
we onze bibliotheek hiermee een flinke ‘boost’ kunnen geven.
De eerste nieuwe boeken zijn aangeschaft en al volop in gebruik. We ervaren dat de leerlingen met nog meer
plezier lezen. In januari breiden we de bibliotheek verder uit met Engelse en informatieve boeken.
Ondanks de digitalisering blijft lezen belangrijk. Hierbij is uw bijdrage van belang. Voorlezen, samen lezen, er
zijn veel leuke mogelijkheden om uw kind te stimuleren.
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Erasmus ‘Little Scientist building’
Eind november zijn Johan en Paula in het kader van ons project Little Scientist Building een weekend in Leipzig
geweest om met onze partners uit Duitsland, Zweden, Noord-Ierland, Italië, Roemenië, Griekenland terug te
blikken en plannen te maken voor de tweede helft van dit schooljaar. We gaan de komende periode aan de
slag met:
 Energy games / het spelen van het energiespellen
 Supply chain / We bezoeken een veiling en/of handelscentra van producenten van groente en fruit
 Day without electricity / Op 15 februari doen we mee aan een dag zonder electriciteit
 Earth Day / Op 22 april doen we mee aan de Earth day, met elkaar staan we stil bij de gevolgen van het
consumentengedrag.
 Exchange small notebooks between the schools / Uitwisselen van standpunten, Noord – Ierland begint
met de vraag, in welke taal gaan we met elkaar communiceren na de Brexit. De leerlingen motiveren de
keuze.
 Skype contest – April 11 th – Als partners gaan we met gebruik van het middel Skype het tegen elkaar
opnemen. We zijn benieuwd en de voorbereiding hiervoor gaan we in januari treffen.
Het is mooi om te zien hoe goed onze leerlingen zich kunnen redden in het Engels tijdens de uitwisselingen.
Onze keuze om leerlingen van groep 1 t/m 8 het vak Engels te geven heeft effect.
In week 21 van 2019 (weekend van 18 mei t/m het weekend van 26 mei) is De Rank gastheer en mogen wij ca.
25 leerlingen van de partnerscholen ontvangen. Na de kerstvakantie ontvangen de ouders van de leerlingen
van groep 6 t/m 8 een mailing met het verzoek om gedurende deze periode een gastgezin te zijn voor deze
leerlingen.

‘Daar zit muziek in’
Met ons jaarthema ‘Daar zit muziek in’ zijn we goed op weg. Naast
het structureel aanbieden van muziek in de onderwijstijd was er veel
animo om na schooltijd deel te nemen aan de muzieklessen van de
Muziekschool. Door de interesse hebben we de planning gewijzigd en
hebben we nu al 2 blokken van 10 lessen kunnen aanbieden. De
blokken werden afgesloten met een viering waarin de leerlingen o.l.v.
de muziekdocente een prachtig concert voor alle groepen hebben
verzorgd. Mooi dat we dit door de verkregen subsidie mogelijk was
dit kostenloos aan te bieden. Later in dit schooljaar bieden we nog
een blok aan van 10 lessen.

CLIL – Content en Language Integrated Learning
Het is een feest om een dagje Engels mee te maken op De Rank. Meester Jon sluit aan op ons Davinci
onderwijs en herhaald feitelijk de aangeboden lesstof, maar nu volledig in de Engelse taal. Als kinderen
hem niet begrijpen, herhaalt hij het nog eens in andere bewoordingen en weet alle leerlingen te
stimuleren om te spreken in het Engels. Interesse? Volg deze link om een indruk te krijgen.
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