FLITS 4
Puzzelen

11 februari 2020
Tijdens de stakingsdagen is het Team met elkaar in gesprek gegaan over
de werkdruk. Het puzzelt ons. Wat maakt dat we werkdruk ervaren? Wat
kunnen we anders doen? Moeten we alles doen? Het gesprek is nog niet
klaar, we hebben niet overal een antwoord op. Het is als het puzzelen van
een blauwe lucht. Het passende stukje hebben we nog niet in handen. We
puzzelen door, uiteindelijk wordt ook dit stukje op z’n plek gelegd.

Even voorstellen…
Vanaf de kerstvakantie hebben we vier nieuwe gezichten in de school. Michelle van
Snippenberg 1/2B, Sandra Boef 4A en Gustha Uijttenboogaard 2/3D, zijn ons team komen
versterken. Ook de nieuwe adjunct-directeur, Jojanneke Neven, is gestart. Hieronder stelt
Jojanneke zich aan u voor. Michelle, Sandra en Gustha zullen zich in de volgende Flits
voorstellen.
Mijn naam is Jojanneke Neven en op 1 februari ben ik als adjunct-directeur gestart op De
Rank. Voor mij een leuke, nieuwe uitdaging! Elf jaar geleden ben ik begonnen met lesgeven
op De Voorhof in Vianen en tot voor kort was ik adjunct-directeur op Het Mozaïek in
Houten. Ik geef les en houd mij bezig met directietaken. De afwisseling tussen het directe
contact met kinderen (lesgeven), onderwijsontwikkeling en het werken
met en in een team geeft mij veel energie. Samen nadenken over en
werken aan het beste onderwijs voor kinderen, daar geniet ik van. Mijn
werkdagen zijn dinsdag, woensdag en vrijdag. Op vrijdag geef ik om de
week les aan groep 7B. Deze week breng ik een bezoek aan alle groepen,
zodat de kinderen mij ook leren kennen. We zullen elkaar ongetwijfeld
gaan ontmoeten en ik kijk uit naar de samenwerking die we met elkaar
tegemoet gaan. Ik heb zin om aan de slag te gaan op deze bruisende
school waarin we samen leren en ontwikkelen!
Inspectiebezoek
Donderdag 20 februari komt de Inspectie van het Onderwijs op De Rank. Tijdens dit bezoek
wordt er gekeken naar ons onderwijs, hoe we vormgeven aan ons pedagogisch klimaat, of
de visie van de school zichtbaar is en hoe we de kwaliteitszorg ingericht hebben. Er zullen
gesprekken zijn met de directie, de Intern Begeleider, het Team, ouders en leerlingen.
Het is goed dat er onafhankelijk gekeken wordt naar de school. We zijn benieuwd naar de

feedback van de inspectie. Wat doen we goed, wat kan beter. We vinden het ook spannend,
want we hebben de afgelopen jaren hard gewerkt aan onze schoolontwikkeling en zijn trots
op onze school.
Na het ontvangen van de feedback zullen we dit met u delen.
Playbackshow

Traditiegetrouw wordt er in de week voor de voorjaarsvakantie DE
Rank Playbackshow gehouden. Spetterende optredens voor een
mega- enthousiast publiek, wordt verzorgd voor en door onze leerlingen
uit de groepen 4 t/m 8. Dit jaar vindt dit spektakel in de week na de
voorjaarsvakantie plaats op woensdag 11 maart.
Natuurlijk kan er al goed geoefend worden voor de voorrondes in de
groep. Die vinden op vrijdag 6 maart plaats. De beste act van elke
groep gaat door naar de finale.
Denk eraan dat het nummer dat je playbackt, een net en goed gezongen nummer is en te
vinden is op Spotify.com/nl.
Een deskundige jury zal de "Beste Playbacker 2020" uitkiezen van De Rank. Bereid je thuis
goed voor, alleen of met anderen, denk dan ook aan mooie kleding, goede danspasjes,
kortom aan alles wat jouw nummer tot een groot succes kan maken.
Veel plezier met alle voorbereidingen!
Camera’s rond de school
Helaas worden we regelmatig geconfronteerd met vernielingen. Dit gebeurt ruim na
schooltijd, in het weekend en de vakanties. Daarom worden er camera’s rond de school
opgehangen. De eerste zijn al in werking. De beelden worden maximaal 6 weken bewaard.
Hier hebben we voor gekozen, zodat we met één instelling ook de zomervakantie
ondervangen hebben. De camera’s werken vanaf de namiddag tot de vroege ochtend.
Beelden worden alleen teruggekeken als er sprake is van vernieling. Daarnaast zit er een
beveiliging op het programma en is deze alleen toegankelijk voor directie en de
bovenschools ICT-er.
Verkeersveiligheid rond de school
In de afgelopen periode hebben we veel opmerkingen en vragen gekregen
over de verkeersveiligheid rond de school, tijdens het brengen en halen van
de kinderen. Zo wordt er geparkeerd op ’t Wed-de keerom en op het parkeerveld langs de stoep i.p.v. in de vakken.
Daarom de afspraken even op een rij:
* Voor en na schooltijd is ’t Wed verboden toegang voor auto’s (zie foto)
* Parkeren op het parkeerveld, in de vakken. De rijbaan houden we vrij.
* Op de fiets? Dan de rijrichting gebruiken, dus niet tegen het verkeer in.
Laten we samen alert zijn en blijven en zo een veilige verkeerssituatie
creëren.
Vakantiebijbelweek
In de voorjaarsvakantie zijn jullie weer van harte welkom bij de VakantieBijbelWeek in Vianen. We gaan luisteren naar bijbelverhalen rond het thema ‘Schatrijk!’ en hebben mooie
activiteiten voor jongere en oudere kids zoals knutselen, sport en spel, escaperoom voor
8+ en natuurlijk een hoop gezelligheid. Kom je ook? De VakantieBijbelWeek vindt plaats op
dinsdag 25, woensdag 26 en donderdag 27 februari van 10.00-12.15 uur in basisschool De
Rank (’t Wed 14-16). Bij binnenkomst is er een bakje koffie/thee voor jullie ouders. Toegang is gratis. We zien uit naar je komst!
Hartelijke groet, team VBW Vianen
Zie ook: www.vbwvianen.nl

Niet vergeten en Wist je datjes
• Fruitkraam: een groot succes bij de kinderen! (Helpt u mee aan dit succes?!
Inschrijflijst hangt in de hal)
• Voetbalkamp: SC Everstein organiseert een voetbalkamp. Voor de kinderen die
geïnteresseerd zijn, is er een voorlichting geweest. Daar kwamen ze heel enthousiast
vandaan. Het kamp is van 18-21 augustus. Verdere info op
www.everstein.nl/voetbalkamp.
• Maandag 2 maart krijgen de kinderen hun rapport: is deze al op school?
• Kinderen uit groep 5/6 hebben, met de verkoop van armbandjes, bijna €300 voor
KIKA opgehaald.
• Groep 8B heeft zelf de gangwacht bedacht. Daardoor is er veel rust in de gangen
voor en na de pauzes.
Kalender
• Vrijdag 21 februari: Studiedag – kinderen vrij
• Maandag 2 maart rapport mee
• Woensdag 4 maart Luizenpluizen
• Donderdag 5 en dinsdag 10 maart de rapportgesprekken
• De week van 30 maart VERKEERSWEEK
• 1-3 APRIL Kamp groep 8
• Week van 6 april Schoolvoetbal

