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Welkom

Nieuw op school in groep
1b: Twann Palts, Jill Spriel , Indy
Schuttevaer en Julie Wessels
1c: Damiën Kerkhof, Kay van 't
Veen, Arkady Sandmann en Kai
Versteeg

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!

Kalender
April
23 Start Vakantie
Mei
04 Laatste vakantie dag
07 Luizencontrole
08 Ouder-leerling – leerkracht
gesprekken groep 4 t/m 7
08 Ouder – leerkachtgesprekken
groep 1 t/m 3
10-11: Hemelvaartsvakantie (vrij)
15-17: Schoolkorfbal
21: Tweede Pinksterdag (vrij)
28: Start Cito afname E
Juni
07: Praktisch Verkeersexamen gr 7

Van de directie
We mogen terugkijken op een zomerse dag in april. Prachtig dat dit
samenviel met de Koningspelen.
 Dank aan de studenten en ouders die hebben meegeholpen. De tijd
vliegt, na de mei vakantie zijn er dit schooljaar nog 11 weken te
gaan. We zijn al weer druk bezig met de voorbereidingen en formatie
van het nieuwe schooljaar. De offertes zijn binnen voor een compleet
nieuwe inrichting van de school. We verwachten dit tijdens de zomerof herfstvakantie te kunnen realiseren.
 Vanaf 1 januari zijn we 21 x geconfronteerd met het feit dat er geen
invaller beschikbaar was. Helaas speelt hierbij op dit moment de Wet
Werk en Zekerheid een grote rol en kunnen, al zijn leerkrachten
beschikbaar, niet ingezet worden door de ketenregeling. Toch konden
we in 14 van de 21 situaties door creativiteit alsnog voorzien in inzet.
 De periode dat we het EU schoolfruit mochten verstrekken is weer ten
einde. Wilt u vanaf de meivakantie zelf voorzien in een gezond
‘tussendoortje’
 De leerlingen van groep 8 hebben deze week de eindcito gemaakt,
men hen wachten we op de resultaten die rond 15 mei beschikbaar
zullen zijn.
Maar eerst mogen de leerlingen genieten van een welverdiende vakantie!

Herinnering–Eigen bijdragen 2017-2018
Vrijwillige ouderbijdrage:
De Rank vraagt 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.
Niet vrijwillige bijdrage
Voor het schoolreisje op 28 juni a.s. vragen we dit schooljaar de volgende
bijdragen: Groepen 1 t/m 4: € 22,50 Bestemming Oud Valkeveen
Groepen 5 t/m 7: € 25,-- Bestemming De Spelerij in dieren

Privacy wetgeving en Mijn Schoolinfo (MSI)
In de bijlage vindt u informatie over de nieuw Privacy wetgeving, die
vanaf 25 mei 2018 van toepassing is. Voor onze school betekent dit
dat we betrokkenen goed voorlichten over de privacybescherming op
school, de rechten en plichten van leerlingen, ouders en
medewerkers en wat de school doet om privacy-risico’s te beperken.
Op ons nieuwe inschrijfformulier vragen wij nadrukkelijk toestemming voor het gebruik van foto’s en
video’s in nieuwsbrieven, website en schoolpagina van facebook. In het verleden hebben wij dit niet
op ons inschrijfformulier gevraagd maar u gewezen op onze schoolgids. We hebben dus een
inhaalslag te maken en zullen dit oppakken in de periode tot de zomervakantie.
Er bestaat een koppeling tussen Mijnschoolinfo, het platform voor onze digitale communicatie en ons
leerlingenvolgsysteem Parnassys. We willen u vragen zelf uw gegevens up to date te houden in Mijn
Schoolinfo. De door u ingevoerde wijzigingen in Mijnschoolinfo worden overgenomen in ons
leerlingvolgsysteem. Wilt u in ieder geval zorgdragen dat in Mijnschoolinfo bij het profiel van uw kind

TENMINSTE één telefoonnummer (voor noodgevallen) vermeld staat.

Meerbegaafden – ‘A Different Day’

# inmiddels ontvangen ouderbijdrage 74%

# schoolreis voor de groepen 1 t/m 7 op donderdag 28 juni. Denkt u aan de betaling hiervoor.

Vanaf volgend schooljaar kunnen onze meer- en hoogbegaafde kinderen vanaf groep 5 deelnemen
aan ‘A Different Day’. In Vianen werken we hierin samen met de andere Fluenta scholen: De Brug, De
Voorhof en De Ark. Deze aparte groep wordt in het schooljaar 2018-2019 gehuisvest in De Rank.
Hier gaat een gedegen selectie aan vooraf en na overleg met de ouders mogen de leerlingen lessen
volgen in een aparte groep, de ‘A Different Day groep’. De bijzondere lessen bestaan bijvoorbeeld uit
filosofie en wiskunde. Binnen onze stichting Fluenta zijn er vanaf volgend schooljaar 7 groepen actief.
In deze groepen werken wij als Fluenta nauw samen met het ABC in Amsterdam. Inmiddels is een
gekwalificeerde leerkracht Maartje van Noppen benoemd die deze leerlingen gaat begeleiden. Het ABC
is een onderwijsadviesbureau.

Project Little Scientist Building – 10 leerlingen groep 8
naar Figline/Italië
R
Alle deelnemende leerlingen van groep 7 hebben een logo mogen
ontwerpen. Als winnaar is Litouwen uit de bus gekomen. Hiernaast
ziet u het gekozen logo. Gedurende drie jaar zal dit logo gevoerd
worden op de verantwoordingsdocumenten.
In het kader van dit project hebben we in de afgelopen weken
lessen ontworpen in het teken van techniek: constructie van
gebouwen en uitvindingen die te maken hebben met tools die we
gebruiken in het dagelijks leven en waar we nauwelijks bij stilstaan.
De volgende groep leerlingen vertrekt op zondag 13 mei naar Italië
onder begeleiding van Marit Mesker, Jon Escolar en Paula de
Vlaming. U kunt ons volgen door naar onze website en blog te gaan.
Hiervoor gaat u naar www.rankvianen.nl en klik op het logo
Erasmus. In het inlogscherm kunt u inloggen met gebruikersnaam:
erasmusnl@rankvianen.nl en het wachtwoord Welcome2018
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