Sta op en schitter!
En dat hebben ze gedaan! Alle kinderen hebben geschitterd met een mooi lied. Het was
best spannend om dit te doen voor zoveel mensen. We kijken terug op een mooie viering
met elkaar. Opstaan en schitteren gebeurt niet altijd op een podium. Juist in de kleine
dingen mogen we een lichtpuntje, een schittering voor een ander zijn. Een vriendelijk
woord, een klein gebaar geeft soms veel meer dan een groots cadeau.
Laten wij dit voor elkaar zijn, een kleine schittering in donkere dagen.
We wensen u allen een mooi en gezegend Kerstfeest toe, fijne en liefdevolle dagen en een
goede vakantie met allen die u lief zijn.

Hartelijke groet, ook namens mijn Team.
Lisette Kaiser
Formatie 2020-2021
Na de kerstvakantie start het proces van de formatie. Dit betekent dat de directie aan de
slag gaat met de cijfermatige kant van de formatie, het aantal leerlingen en de financiën.
(dus nog niet met het aantal groepen, verdeling van kinderen en leerkrachten)
Heeft u kinderen onder de 4 jaar die u nog in ‘moet’ schrijven? Die dit of komend schooljaar
starten op De Rank? Haalt u dan een inschrijfformulier op of download deze van onze
website. U helpt ons enorm door dit z.s.m. te doen.
Verlofaanvragen
Het gebeurt nogal eens dat verlof vrij kort voor de verlofdatum aangevraagd wordt.
Vriendelijk verzoek om dit ruim op tijd te doen, zodat u ook ruim op tijd weet of u
toestemming krijgt en wij het in de administratie kunnen verwerken.

Staking 30 en 31 januari
In de media heeft u al gehoord dat de vakbonden een staking hebben aangekondigd.
Als deze landelijke staking doorgaat is ook De Rank dicht. (de
31e is een studiedag, kinderen zijn dan in ieder geval vrij)
Helaas wordt er in de media vooral de nadruk gelegd op de
financiële kant. De werkdruk en het tekort aan leerkrachten zijn
wat onderbelicht.
De werkdruk in het onderwijs is hoog. We maken ons grote
zorgen om de toekomst van het onderwijs in Nederland. We
ervaren steeds meer, hoe moeilijk het is om leerkrachten aan
te trekken.
We zijn aan het onderzoeken wat wij zelf kunnen doen om de werkdruk te verminderen.
Hoe kunnen wij laten zien dat het onderwijs een mooi vak is?
We hopen dat de politiek dit ook ziet en daar passend op reageert.
HELPENDE HANDEN GEZOCHT
Zonder uw helpende handen kunnen wij niet. Daarom hier nogmaals een oproep voor de
Fruitkraam en het Luizenpluizen.
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. (orrank@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.

Fruitkraam

Elke woensdag, donderdag en vrijdag lopen de kinderen langs de fruitkraam. Het
fruit wordt gekeurd, geproefd en meegenomen. Een aantal kinderen loopt er zelfs
meerdere keren langs om nog even wat te halen.
Dank aan de OR en alle ouders die helpen om dit een succes te maken!
Cito januari-februari
Vanaf dit schooljaar bieden we de CITO toetsen op maat aan.
Voorheen toetsten we op leerjaar. In januari was dat voor een leerling van groep 7 de M7
en in juni de E7 toets. Toetsen behorende bij jaargroep zijn bewust altijd een beetje moeilijker dan de lesstof die aangeboden is geweest in de methode. Voor sommige kinderen
roept dit veel frustratie op en misschien zelfs faalangst. Dit maakt dat de toetsen als te
moeilijk worden ervaren of zijn en geeft een onnauwkeurige meting, een meting die geen
recht doet aan het kind.
Leerlingen met een vertraagde ontwikkeling op een van de leergebieden krijgen in de klas
de lesstof aangeboden die het best bij hen past. We willen hen ook toetsen laten maken,
die recht doen aan de ontwikkeling. Door op maat te toetsen hebben we beter inzichtelijk
waar we op school aan moeten werken. Met elkaar streven we ernaar om het maximaal
haalbare aan de leerling aan te bieden.
De leerkracht en IB kijken met elkaar wat de leerling nodig heeft en stemt hierop het niveau van de toets af.
Toetsen op maat kan ook voor de leerling, die in de klas meer uitdaging nodig heeft. Toch
kiezen we er dit jaar nog niet voor om deze leerlingen op maat te toetsen. We doen dit in
sommige gevallen al wel in de klas door vooruit te toetsen.
Soms horen we van de leerlingen terug dat ze thuis hard geoefend hebben voor de CITO
toets.
Oefenen of voorbereiden van de toetsen is niet nodig en zelfs niet gewenst. De leerlingen
oefenen de lesstof op school. We willen weten wat de leerlingen inhoudelijke kunnen, hoe
vaardig ze zijn. Ze hoeven niet aan te tonen dat ze de toets goed kunnen maken. We oefenen in de klas de vraagstelling van CITO en dat is voldoende. Alle bijleshulp ten spijt. Dit is
echt niet nodig zolang wij niet aangeven dat uw kind extra hulp van externe nodig heeft en
zelfs in dat geval moeten wij als school hier eerst zelf in voorzien.

Niet vergeten en Wist je datjes
• Fruitkraam: een groot succes bij de kinderen!
• Maandag is er gewoon gym. Ook voor groep 6A en de kinderen die naar groep 2/3
gaan.
Kalender
• 6 januari 1e schooldag van het nieuwe jaar
• 8 januari luizenpluizen: denkt u aan het wassen van de haren?
• 13 januari start de cito periode
• 14 januari komt Jojanneke Neven, onze nieuwe adjunct
directeur, kennis maken

