
 

   

 

 

 

Algemeen  

Van de zomer over naar de herfst, buitenzwembad dicht, lagere 

buitentemperaturen, trui / vest aan. We weten dat het elk jaar zo 

gaat maar als het dan zo ver is, is het toch weer schakelen. Maar het 

betekent ook meer binnen zijn, gordijnen dicht, kaarsjes aan en 

slapen onder een dekbed.  

Alles heeft twee kanten, toch? Het helpt als we in situaties beide 

kanten zoeken en ontdekken. En misschien ook als we ons meer laten 

verwonderen door wat we zien. Alleen al als we kijken naar de 

Schepping – die is eigenlijk Gi-Ga-Goed en was Gi-Ga-Groen! De vraag 

in gesprekken met collega’s op de studiedag en met kinderen in de 

klas is: Gaan we ook Gig-Ga-Goed om met de Gi-Ga-Groene 

Schepping? Wat doen we om zuinig te zijn op de aarde en alles wat 

er op leeft, groeit en bloeit? In een kleutergroep was een gesprek 

over de Schepping en een leerling vraagt: Juf, wie heeft de prullenbak 

gemaakt? Als God alles geschapen heeft, heeft Hij dat dan ook 

gemaakt? 😊Dat soort vragen zet andere kleuters wel aan het 

denken. In de bovenbouw zijn het meer gesprekken over het 

ontstaan van de aarde, hoe kan dat? En over duurzaamheid, wat 

zorgt ervoor dat niet alles meer Gi-Ga-Groen is en dus niet voor 

iedereen Gi-Ga-Goed is? Hoe 

helpt korter douchen voor de 

aarde? Wat doe je niet omdat het 

beter is voor de natuur? Waarom 

doe je iets wel of waarom niet? Al 

met al waarde(n)volle gesprekken 

hier in de groepen.  
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Bijzondere data 

2 oktober Diensten Kerk en School 

5 oktober Start kinderboekenweek 

21 oktober Nieuwe maandbrief 

24 t/m 28 

oktober 

Herfstvakantie 

31 oktober Studiedag - alle kinderen vrij 

Welkom en afscheid 

In de rode groep is Maud Neven erbij gekomen, zij is nu ook 4 jaar. 

Welkom voor haar (en haar ouders), nu mag ze samen met haar 

broer Jens elke dag naar school. De andere kinderen die in september 

4 jaar zijn geworden zijn in augustus al gestart.  

Kinderen vanaf 2 jaar graag aanmelden 

Het jaar is net gestart en we worden gedwongen om al weer vooruit 

te kijken naar schooljaar 2023-2024 en zo mogelijk naar het jaar 

daarna. Hoeveel leerlingen denken we dan te hebben en met hoeveel 

groepen kunnen we gaan werken? Om daar een reëel beeld van te 

hebben is het heel fijn als kinderen vanaf 2 jaar aangemeld worden. 

Het lijkt soms nog ver bij u vandaan, maar de tijd gaat snel. Wilt u ons 

daarbij helpen en kinderen vanaf 2 jaar alvast aanmelden?  

Misschien kent u nog andere ouders die een school voor hun jonge 

kinderen zoeken? Wilt u ze dan wijzen op De Rank en ze adviseren 

een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek en een 

rondleiding? Ouders zijn vaak de beste ambassadeurs van de school. 

Ze kunnen een afspraak maken door te bellen met 0182384789 of 
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een mailtje te sturen naar directie@pcb-derank.nl, of op de website 

het formulier informatie nieuwe leerlingen in te vullen. Bedankt!  

Persoonsgegevens aanpassen in Parnassys 

De vraag aan alle ouders is om de persoonsgegevens in Parnassys te 

bekijken en mogelijke aanpassingen door te geven aan  

c.buijserd@pcb-derank.nl. Afgelopen periode hadden we meerdere 

ouders nodig en bleken telefoonnummers niet meer te kloppen en 

dat maakt een kort lijntje soms erg lastig. Graag!  

De Bijbel open 

We gaan verder met de vertellingen uit Exodus, verhalen van Mozes 

die het volk uit Egypte heeft geleid. Ze trekken door de woestijn en 

zijn op weg naar het beloofde land. God geeft Mozes de opdracht om 

een huis voor God te bouwen, de tabernakel met de ark en daarin de 

Tien Regels. Mozes ontmoet God op de berg. De vraag is of wij in 

deze tijd met allerlei communicatiemiddelen ook God kunnen 

ontmoeten? Dat wordt vast een mooi gesprek in de klas.  

Liederen van de maand  

Voor de groepen 1 t/m 4: U bent die u bent  

Voor de groepen 5 t/m 8: Dank u voor de wond’ren die gebeuren 

Goede doelen 

Dit schooljaar willen we met de kinderen het werk van MAF (Mission 

Aviation Fellowship) gaan steunen. MAF vliegt met kleine vliegtuigen 

naar afgelegen gebieden met (medische) hulp en het evangelie. 

Met de actie ‘brandstof 

sparen’ gaan we MAF 

helpen. Voor elke 

opgehaalde euro mag er 

een sticker op de 

spaarkaart worden 

geplakt. Een volle 

spaarkaart (€12,-) 

mailto:directie@pcb-derank.nl
https://www.pcb-derank.nl/nieuwe-leerling/
mailto:c.buijserd@pcb-derank.nl
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=m1tPfpV6BEQ&list=PLBBE6313FF4835FB4
https://www.youtube.com/watch?v=B8arisR1yP0
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betekent voor de piloten van MAF een jerrycan vol brandstof. 

Daarmee kunnen ze vliegen naar mensen die anders onbereikbaar 

zijn voor medische hulp, onderwijsmaterialen, ontwikkelingshulp 

en/of het evangelie. Het werk van MAF is bijzonder veelzijdig. 

Spaart u mee? 

MR 

In deze link kunt u het jaarverslag 2021-2022 van de MR lezen. De 

MR heeft afgelopen jaar zijn taak weer serieus opgepakt, heel fijn!  

Na 6 jaar deelnemen aan de MR zit 

het termijn er voor Johan Ooms op. 

We willen Johan bedanken voor zijn 

heldere en scherpzinnige 

opmerkingen die altijd kritisch, positief, vriendelijk en constructief 

waren. In de MR vergadering van 14 september hebben we hartelijk 

afscheid genomen. We zijn blij dat er een goede opvolger is gevonden 

in de persoon van Hanneke Verheij. Hanneke zal zich in de volgende 

maandbrief voorstellen.  

Bericht van de SAR (school advies raad)  

Aan het begin van het schooljaar is de SAR weer bij elkaar geweest 

voor een vergadering. Voor ouders/verzorgers die hier nog niet mee 

bekend zijn; de SAR bestaat uit ouders, directeuren en leden van de 

commissie identiteit van zowel De Rank als De Ichthus. De SAR heeft 

een verbindende rol tussen ouders en school waarbij de school 

gevraagd en ongevraagd advies gegeven kan worden met betrekking 

tot allerlei zaken die te maken hebben met de christelijke identiteit 

van de school. Praktisch betekent dit onder andere dat SAR leden 

meedenken en helpen rondom de vieringen, aanwezig zijn bij 

sollicitatiegesprekken en betrokken worden bij het opstellen van de 

identiteitsnota van de scholen. In de SAR zijn leden vanuit de 

verschillende kerkgenootschappen in Schoonhoven 

vertegenwoordigd om zo ook een verbindende factor te kunnen zijn 

tussen kerk-school-gezin. Mocht u als ouder vragen of opmerkingen 

hebben over aspecten rondom identiteit, spreek ons gerust aan! 

https://jslag1.sharepoint.com/:w:/t/Rank/EdrYAk9_BmBArACGnEqkg0IB9nMcSo_CU1ER_8Il-qChHw?e=MZw2yA
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Momenteel wordt op beide scholen de identiteitsnota bekeken om 

deze te kunnen voorzien van een update. Tijdens de vergadering zijn 

we met elkaar in gesprek gegaan over de kernpunten van een 

christelijke school. Ook in de schoolteams wordt hier tijdens de 

studiedagen over gesproken. Voor komend schooljaar staan er 

verschillende activiteiten op de planning, waaronder natuurlijk de 

vieringen van de christelijke feestdagen, maar ook een ouderavond 

en al snel de kerk en schooldienst van 2 oktober. 

Aan het eind van de vergadering hebben we afscheid genomen van 

Arjanne den Hollander met dank voor haar inzet en betrokkenheid in 

de afgelopen jaren. 

De Rank: Ellemieke Lankhorst, Gerda Sacré, Jan Willem Ruiter, Judith 

Koudstaal 

De Ichthus: Margreet Hartog, Laura Klaasse, Marco van Duuren, Petra 

Bogaard 

Politie aanwezig 

De politie wil meer zichtbaar zijn in Schoonhoven en dat maakt dat 

de politie bij alle scholen komt. Ze stonden voor en na de vakantie 

voor de school of bij het plein en deelden folders uit. Het doel is 

laagdrempelig aanwezig te zijn zodat ouders en kinderen makkelijker 

hun vragen kunnen stellen.  

Daarbij kunnen de wijkagenten signalen uit de buurt opnemen en 

komen zo beter te weten wat er speelt. Als er behoefte is voor een 

privé afspraak behoort dat zeker tot de mogelijkheden. 

17 oktober zullen ze weer bij de Rank zijn. Na de herfstvakantie 

zullen ze naar een plek binnen in school verplaatsen en zijn ouders en 

kinderen binnen welkom om het gesprek aan te gaan.   

Vakanties 

Herfstvakantie 24 oktober t/m 28 oktober 

Kerstvakantie 23 december (12:00 uur) t/m 6 januari 

Voorjaarsvakantie 27 februari t/m 3 maart 
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Goede vrijdag en Pasen 7 april en 10 april 

Meivakantie 24 april t/m 5 mei 

Hemelvaart 18 en 19 mei 

Pinksteren 29 mei 

Zomervakantie 2023 10 juli t/m 18 augustus 

Studiedagen 

31 oktober Alle leerlingen vrij 

25 november Alle leerlingen vrij 

5 december Groep 0, 1, 2, 3 vanaf 12:00 uur vrij 

30 januari 2023 Alle leerlingen vrij 

11 april Alle leerlingen vrij 

16 juni Alle leerlingen vrij 

Tenslotte (met oog op diensten zondag 2 oktober) 

U roept ons samen als kerk van de Heer,  

verbonden met U en elkaar. 

Wij brengen U lof, geven U alle eer:  

eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. 

Jezus is Gastheer en nodigt ons uit: 

Waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis! 

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest  

die alles gelooft en verdraagt. 

Streef naar de gaven die God aan ons geeft: 

veelkleurig, verschillend en dienstbaar. 

Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar: 

liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt. 

Refrein:  

Breng ons samen, één in uw naam. 

Ieder is welkom hier binnen te gaan. 

Samen, één door de Geest; 

verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 

Breng ons samen – Sela  

https://www.youtube.com/watch?v=a8LcePfI6Hs
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