Van de directie
Zoals beloofd een verlate Flits.
Wat gebeurt er toch veel in de school. Muzieklessen van de muziekschool, engelse les van
buitenlandse studenten, Kanjerlessen en een boswandeling zijn enkele voorbeelden van de
activiteiten die aan de lesdoelen gekoppeld zijn. Regelmatig sta ik, met een kopje thee, in
de deuropening te genieten van wat er in een groep gebeurt. Zo nu en dan sta ik zelf ook
voor een groep. Onderwijs is een mooi vak!
In de afgelopen periode heb ik veel gesprekken gehad over het staken, vanwege het salaris
en de werkdruk. Mijn grootste zorg is het tekort aan leerkrachten. Het opvangen van een
groep als een leerkracht ziek is, is op dit moment best lastig. Als
team vangen we veel met elkaar op, maar we kunnen niet alles.
In de afgelopen periode heb ik al een aantal keer een beroep
moeten doen op uw organisatorische talenten, om opvang te
regelen voor uw kind. Onze volgende uitdaging is het invullen
van de zwangerschapsverloven die na de kerstvakantie
beginnen. De vacature wordt deze week nog verspreid. Mijn
grootste vraag is: krijgen we de groepen bemenst? Ik heb al mogen ervaren dat u als
ouder, op een fijne wijze, mee denkt in deze problematieken. Helpt u mee om de vacature
breed te verspreiden? Verderop in de Flits vindt u meer informatie
Als laatste wil ik ook aangeven dat ik ervaar dat, als er iets is, u mij weet te vinden.
Samen, school, ouders en kind, dragen wij zorg voor de ontwikkeling van elk individu op De
Rank.
Oudercontactmomenten
Aan het begin van het schooljaar zijn de kennismakings- en
kindplangesprekken geweest. Een mooie start om samen het schooljaar te
beginnen.
Het was even wennen, weer inschrijven bij de deur. Dit hebben we gedaan,
omdat we binnen het systeem van MSI datum en tijd per tijdblok van
..minuten in moeten voeren. Gezien de periode waarover we de
gesprekken verspreid hebben, is dit een behoorlijke klus.
Deze en volgende week zijn de facultatieve gesprekken. Dus de gesprekken op verzoek van
de leerkracht of op uw verzoek.

De laatste tijd merken we dat er aan het begin van de schooldag “files” bij de groepen
ontstaan. De leerkrachten zijn er op dat moment voor de kinderen. Korte mededelingen
mag u altijd doen. Wilt u meer bespreken, dan graag na schooltijd.
Denkt u ook aan de schooltijden, we willen graag om 08.30 beginnen.
Kanjertraining ouderavond
Wat een mooie opkomst! 125 ouders waren 12 november aanwezig bij de informatieavond
over de kanjertraining. Bart Riet, directeur van de Kanjertraining, heeft in twee uur, de
basis van de Kanjertraining uitgelegd. Veel anekdotes zijn langsgekomen, maar ook het
belang van het spreken van duidelijke taal. Alles met respect en vertrouwen.
Ik heb op deze avond toegezegd een moment te plannen voor de ouders
die zich afgemeld hebben en toch deze informatie willen. Gezien het
aantal aanmeldingen ná de Kanjeravond heb ik de volgende twee
momenten gepland: woensdag 27 november 08.30-09.15 en vrijdag 29
november 08.30-09.15. Ik zal met u, onder het genot van een kopje
koffie of thee, de gegeven presentatie doornemen. Opgeven graag via
het antwoordstrookje in MSI i.v.m. het klaarzetten van de stoelen.
Vrijdagmiddag stuur ik de presentatie naar alle ouders.
Vacatures
Zoals aan het begin van de Flits aangegeven, zijn we druk bezig met de invulling van de
zwangerschapsverloven van Corina en Laura. In deze tijd van krapte op de onderwijsmarkt
is dit een behoorlijke uitdaging. Wij hebben ervoor gekozen de vacature breder uit te
zetten, dus voor groep 1 t/m 4. Hiermee hopen we meer kandidaten te trekken. Het zou
kunnen betekenen dat we in de onderbouw een leerkracht wissel moeten maken. Dit is
echter niet onze wens, maar dit uitsluiten doen we niet.
Helpt u mee de vacature rond te sturen? Hij staat op diverse media als
onderwijsvacaturebank, facebook, twitter en linkedin.
HELPENDE HANDEN GEZOCHT
Zonder uw helpende handen kunnen wij niet. Daarom hier een oproep voor de Fruitkraam
en het Luizenpluizen.
Bij de wist je datjes staat er meer over de Fruitkraam. We zoeken ouders om deze op
woensdag, donderdag en vrijdag te bemensen van 09.50 tot 10.45. De kinderen komen
langs de kraam, kiezen hun fruit. Afhankelijk van het soort fruit, moet er gesneden worden.

Hoe meer ouders kunnen helpen, hoe minder tijd dit per persoon kost. Geeft u zich op bij
de Ouderraad, zij maken de planning. OR@fluenta.nl.
De Luizenpluizers zoeken met spoed ouders die willen helpen met pluizen. Dit is elke
woensdag na een vakantie. Als er luizen/neten gevonden zijn, wordt er twee weken later
nog een keer gecontroleerd, ook op woensdag. Hierdoor kunnen we met elkaar deze
kriebelbeesten zo goed mogelijk buiten de deur houden. Opgeven kan via directie.
Van de MR
Woensdag 23 september jl. was de eerste MR-vergadering van dit schooljaar. Met Lisette
erbij als directeur, zij vergadert om de vergadering met ons mee. Lisette brengt ons dan als
MR op de hoogte van allerlei schoolzaken en –ontwikkelingen, waarin de MR vaak adviesrecht of instemmingsrecht heeft.
We hebben de rol- en taakverdeling binnen de MR voor dit schooljaar opnieuw vastgesteld,
we hebben de informatie en communicatie rondom de formatie voor de zomervakantie geevalueerd en zijn begonnen met de voorbereidingen voor een thema-avond voor dit voorjaar. Hierover volgt t.z.t. meer informatie.
We staan open voor vragen en het meedenken door u / jullie als ouders en verzorgers.
Schiet ons hiervoor gerust aan! Of mail naar mr@rankvianen.nl
Een groet vanuit de MR!
Namens de teamgeleding;
Inge (ma. / di. / woe. In groep 2/3D)
Mirjam (di. / wo. In groep 4)
Marit (do. / vr. in groep 8B)
En namens de oudergeleding;
Jessica (ouder van een zoon in groep 3D)
Michelle (ouder van een zoon in groep 7A, dochter in groep 4 en dochter in groep ½A)
Nicole (ouder van een dochter in groep 7A en een zoon in groep 3C)

De Leerlingenraad
De leerlingenraad is bij elkaar geweest en heeft de volgende onderwerpen besproken:
* Er blijft vaak speelgoed op het plein liggen, dat raken we kwijt. Het is wel leuk dat kinderen na schooltijd er even mee kunnen spelen.
* Fietsen: Veel kinderen zetten hun fiets niet op de juiste
plek. Groep 1 t/m 4 gebruikt het fietsenrek op het plein.
Groep 5 t/m 8 zetten de fiets achter de school. De fietsen
moeten in de rekken gezet worden. Ook wordt er na
schooltijd op het plein gefietst, dat mag niet.
* Wat doe je met het afval van een traktatie als je buiten
speelt? Of in de klas weggooien, of in de prullenbak net buiten het plein of een prullenbak
mee naar buiten nemen.
* De spelregels bij het voetballen op ’t Wed hebben we verschoven naar de vergadering
van april.
Alle punten zijn in de groepen besproken.
Vakantierooster Meivakantie

We krijgen vragen over het vakantierooster, het is dit jaar anders dan u gewend
bent. Per regio spreken de schoolbesturen de vakantieperiodes af. Vanuit het bestuur deel ik met u het volgende bericht:
In principe conformeert het Primair Onderwijs (PO) haar vakantierooster aan die van het Voortgezet Onderwijs. "
Dit schooljaar zou dat voor het PO betekenen dat er tussen de meivakantie en de zomervakantie 11
schoolweken zitten.
Hierin zit wel een Hemelvaartsdag en een 2e pinksterdag, maar dit blijft voor het PO een heel lange
periode.
Dit besluit is aan de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad voorgelegd en goedgekeurd. In de
GMR zijn alle Fluenta scholen vertegenwoordigd.
Ik begrijp de vragen en organisatorische problemen die de gesplitste vakantie oplevert,
maar kan er helaas niets aan veranderen.

Niet vergeten en Wist je datjes
•
Het Schoolfruit is er weer! Wekelijks krijgen we drie soorten fruit voor
de ochtendpauze van woensdag, donderdag en vrijdag. In plaats van het te
verdelen over de groepen, organiseren we een fruitkraam. De leerlingen lopen
langs en kiezen wat ze willen eten. Ter plekke wordt het fruit gesneden en
meegegeven. Zo creëren we een win-win situatie. De leerkracht verliest geen
onderwijstijd met het snijden van het fruit en we gooien geen teveel gesneden fruit
weg. Geeft u uw kind op deze dagen een leeg bakje mee? Op vrijdagmiddag mag het
fruit dat over is meegenomen worden, dus loop dan gerust even langs de kraam.
• Wij zijn de enige school in Vianen met het Gezonde School Vignet.
• Bijna wekelijks is er een kennismakingsgesprek met nieuwe ouders, Wauw!
• We hebben twee telefoonlijnen, dus lijkt het wel eens dat we niet op willen nemen.
Gewoon even later nog een keer proberen.
Kalender
• 21 en 26 november zijn de facultatieve gesprekken
• 2, 9 en 16 december vieren we met de kinderen Advent.
• 19 december is de Kerstviering in de kerk van 18.00 tot 19.00. Uitnodiging volgt.

