
 

   

 

 

 

Algemeen  

Fijn dat u deze maandbrief weer leest. Lezen is heel belangrijk, voor 

groot en klein. Dat vinden we op De Rank ook en in deze maandbrief 

staan ook weer interessante tips rond lezen. Het zwerfboekenkastje 

naast de voordeur moet regelmatig nagekeken èn gevuld worden! En 

dan is groep 5b met het filmpje over de Gorgels ook nog één van de 

zes winnaars geworden en komt Jochem Myjer 1 november 

voorlezen uit zijn nieuwste boek. YEAHHH, we zijn er best trots op en 

vooral heel blij mee dat zijn komst weer helpt om lezen te promoten. 

Hij komt uit zijn nieuwste boek voorlezen en we gaan dat met de hele 

school beluisteren en vieren. We gaan 100% genieten van dat 

leesmoment met Jochem.  In deze link kunt u het winnende filmpje 

zien met een door juf Paulien zelf geschreven lied.  
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Bijzondere data 

24 t/m 28 oktober Herfstvakantie 

31 oktober Studiedag PCPO – alle leerlingen  vrij 

2 november Dankdag – viering de school 

3 november AC vergadering 

7 november MR vergadering 

7 – 11 november POPgesprekken groepen 8  

Gesprekken rond lln. met handelingsplannen. 

11 november Inloopmoment ouders en MAFfe markt  

13.30-14.30 uur  

17 november Bezoek toezichthouders PCPO 

25 november Studiedag – alle leerlingen vrij 

Maandbrief 

  

Welkom 

In de rode groep is Senn Hartman 4 jaar geworden en nu mag hij elke 

dag naar school. Welkom aan hem en aan zijn ouders. Hopelijk 

vinden ze snel de weg naar en in de school.  

Pensioen 

Ruim 44 jaar geleden - juni 1978 - startte ik enthousiast in het 

onderwijs en dat enthousiasme voor het onderwijs heb ik nog steeds. 

Kinderen verder helpen/begeleiden in hun ontwikkeling is gewoon zo 

boeiend en afwisselend! Kinderen leren allemaal anders en wat is nu 

de beste manier? Wat voor kind zit er achter het gedrag dat je ziet? 

Hoe vul je het onderwijs in goed? Geweldige uitdagingen. 

En dan mogen werken in een fantastisch team dat zich zo leerbaar 

opstelt, dat is boffen. Dat maakt het beroep zo interessant en 

daardoor heb ik dat enthousiasme nog steeds.  Ik heb dat ook juist 
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voor christelijk onderwijs omdat we daar de kinderen nog meer mee 

mogen geven voor ‘het leven’. Hoe fijn is het dat kinderen zich 

realiseren dat God hen kent en van hen houdt zoals ze zijn en altijd 

naar ze luistert!!! Als christelijke school kunnen we het licht en het 

zout der aarde zijn, willen we het verschil maken voor kinderen.  

Ik kan nog wel even doorgaan waarom het onderwijs voor mij 

(meestal ) nog steeds zo boeiend is.  

In juni 2023 ben ik 45 jaar werkzaam in het onderwijs en dat vind ik 

(en mijn man ook 😊) een mooi moment om op 1 september 2023 

een punt achter mijn betaalde werkzame leven te zetten en tijd te 

maken voor andere dingen. Ik heb met mijn collega's afgesproken dat 

we niet bij alles gaan zeggen: ”Je laatste keer, Cootje!” Dat wil ik ook 

graag met u afspreken. Ik ben echt met hetzelfde enthousiasme als 

anders aan dit schooljaar begonnen en ben van plan dat ook met 

passie en zorg af te maken en over te dragen aan mijn mogelijke 

opvolger. Afscheid nemen komt wel, nu nog niet!  

U heeft gister een brief ontvangen van dhr. Gert Tissink, directeur 

bestuurder van de PCPO. Hij heeft daarin uitgelegd wat er na de 

herfstvakantie gaat gebeuren om te komen tot een sollicitatie-

procedure voor een nieuwe schoolleider.  

Gorgels 

Als Jochem Myjer komt willen we het podium versieren met zoveel mogelijk 

Gorgelboeken en Gorgelknuffels. Als uw kind een Gorgelboek of –knuffel 

heeft zouden we die graag lenen. Wilt u de naam van uw kind erop 

schrijven en het 1 november meegeven? Het gaat na afloop uiteraard gelijk 

weer mee naar huis.   

Er worden deze dag zowel door het team van Jochem als door de school 

foto’s en video-opnames gemaakt. Vanwege de wet op privacy mogen we 

alleen kinderen in beeld brengen die daarvoor toestemming hebben. 

Wij hanteren hiervoor de door u ingevulde privacy-voorkeuren in parro bij 

“beeldmateriaal - socialmedia”. De kinderen die niet in beeld gebracht 

mogen worden krijgen een plekje bij elkaar in een vak waar geen opnames 

gemaakt zullen worden. Er zullen uiteraard ook leerkrachten in dit vak 

zitten en de kinderen kunnen alles prima zien en meegenieten.   
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Aanpassing jaaragenda 

Het inloopmoment voor ouders is vrijdag 11 november van 13.30 -

14.30 uur omdat we dat koppelen aan de MAFfe markt – zie 

verderop in deze maandbrief. 

Sinterklaas gaan we op vrijdag 2 december vieren en NIET op 

maandag 5 december. Die keuze is gemaakt op basis van 

verschillende argumenten waarvan het kunnen gebruiken van de 

gymzaal er één is. Dat maakt dat de vrije middag voor groep 1 t/m 3 

op vrijdagmiddag is, vanaf 12.00 uur. Maandag 5 december hebben 

alle kinderen de hele dag school.  

Voorstellen nieuwe MR ouder 

Dag allemaal! 

Mijn naam is Hanneke Verheij en sinds september ben ik als lid 

toegetreden tot de MR. Ik ben getrouwd met Wouter en samen 

hebben wij drie kinderen, Jelle, Matthijs en Femke. Door de jaren 

heen heb ik al een goed beeld van de Rank gekregen. Onze dochter 

Femke gaat vanaf volgend jaar naar school dus voorlopig zijn wij 

ook als ouders nog een lange periode betrokken bij de Rank. Vanuit 

de rol als MR lid wil ik graag meedenken over het reilen en zeilen op 

school en daar een positieve bijdrage aan leveren. Ik heb “het stokje” 

mogen overnemen van Johan Ooms en ik kijk uit naar een prettige 

samenwerking met de andere MR leden. 

 

Hartelijke groet, Hanneke Verheij  

De Bijbel open 

De eerste week na de vakantie draaien de lessen om Dankdag – God 

danken voor wat we allemaal hebben en dat zijn niet alleen spullen maar 

ook onze gezondheid, familie, vrienden, de natuur en noem maar op. We 

leren die week de kinderen het Onze Vader.  

We gaan verder met de verhalen uit Numeri. Het gaat over tevreden en 

ontevreden zijn, over fouten maken (Mirjam, de zus van Mozes die haar 

eigen volk belangrijker vond en vergeten was dat God zelf Mozes had 

uitgezocht). Wat doen wij als we een fout maken? Wanneer krijg je straf en 

wat doet dat met je?  En ze horen ook verhalen over koning Balak die bang 

is en dus Bileam, een man met bijzondere gaven, erbij roept. Bileam vraagt 

eerst aan God wat hij moet doen. En in plaats van vervloeken in opdracht 

van de koning, zegent hij Israël omdat dat het plan van God is.  Hoe weten 



5 

we nu wat het plan van God is en wat niet? Wat kunnen we doen om 

daarachter te komen? Belangrijke en ook intense vragen die in veel 

groepen ter sprake gaan komen.   

Liederen van de maand  

Voor de groepen 1 t/m 4: Muren van Jericho 

https://www.youtube.com/watch?v=DU6ANoIUQUw 

Voor de groepen 5 t/m 8: Eens als de bazuinen klinken 

https://www.youtube.com/watch?v=4ZDdm0tmMSw&ab_channel=JAsimat   

Zendingsgeld 

Manieren om zendingsgeld te geven  

We merken dat best wat kinderen vergeten zendingsgeld mee te nemen. 

Nu is het een gegeven dat mensen in het algemeen minder cashgeld in huis 

hebben en dat maakt geld meegeven voor zending ook ingewikkelder. 

Daarom hebben we twee dingen bedacht:  

1    elke eerste maandag van de maand geeft u geld mee voor de hele 

maand (dat scheelt de anderen maandagen denken aan en zorgen voor 

cashgeld).  

2    u maakt gebruik van de QR code hieronder om eenmalig een gift over te 

maken.  

Misschien werkt het voor u op deze manier 

beter? Zowel 1 als 2 zijn niet persé 

verbonden aan een dag, dat kan op alle 

dagen van de week.  

We hopen dat het zo beter werkt, want we 

vragen dit geld voor mensen die het echt 

slechter hebben dan wij.    

Dankdag 2022 en MAFFE markt 

Met Dankdag danken we God voor alles wat wij hebben en wat we 

mogen gebruiken. Bv de aarde, God heeft die aan de mens in  

bruikleen gegeven en wij mogen daar op leven.  

Dat danken en bidden kan op veel verschillende manieren en die 

gaan we ook in de klassen inzetten – het kan met gebedsbloemen, 

met gebedsdobbelstenen, in stilte of hardop, in een kring of alleen. 

https://www.youtube.com/watch?v=DU6ANoIUQUw
https://www.youtube.com/watch?v=4ZDdm0tmMSw&ab_channel=JAsimat
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Alles is goed als het met respect gebeurt. Op school staat er na de 

vakantie een zgn. gebedsmuur. Kinderen kunnen hun gebeden ook 

op een briefje schrijven en ‘ín de muur’ stoppen, net als bij de 

Klaagmuur in Jeruzalem.  

Omdat we dankbaar zijn voor wat wij allemaal hebben en kunnen en 

wij kinderen willen leren hoe zij een licht voor andere mensen 

kunnen zijn, organiseren we op 11 november een MAFFE markt (In 

de vorige maandbrief staat beschreven wat voor goed werk de MAF 

doet bij mensen in armoede). Het is de bedoeling dat kinderen 11 

november speelgoed en kinderboeken van 

zichzelf (of van opa en oma) gaan verkopen en 

mogelijk wat lekkere baksels? Van 13.30 – 14.30 

uur mogen ouders dan speelgoed, kinderboeken 

of baksels komen kopen (misschien vast 

cadeautjes voor 5 december scoren?) De totale opbrengst gaat naar 

MAF.  

Op deze manier willen we Woorden uit de Bijbel en daden aan elkaar 

koppelen en kinderen leren wat delen is.   

Tijdens de MAFFE markt kunt u ook naar het werk van de kinderen 

kijken – de markt valt samen met het inloopmoment zodat u in één 

keer veel kunt doen en zien. We hopen dan heel veel ouders in de 

school t zien  

Kleding 

Graag uw aandacht voor de kledingafspraken die we op De Rank 

hebben. We willen geen aanstootgevende kleding zien en dan 

kunnen we denken aan  bewust te kort en/of bloot, agressieve of 

seksueel getinte teksten op kleding. Bij ons zit Identiteit van binnen 

en van buiten.  

Sommige kinderen gymmen in een sporttenue dat ze overdag ook 

dragen. Het is niet fris om de hele dag in die bezwete kleding te 

lopen. Graag aparte gymkleding mee met de kids.  

https://www.pcb-derank.nl/content/uploads/2022/09/Rankklank-oktober-2022-def.pdf
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Gedrag en Vreedzame school 

“Ja maar hij deed ……………”of “Ja maar, zij begon. “  

Dit zijn de kreten die we regelmatig horen als de kinderen ruzie 

hebben. Als een ander je pijn doet, is vaak je eerste gedachte/gevoel 

om hetzelfde terug te doen. Dus terug te slaan,  ook te schelden, of 

te schoppen enz. Hoe moeilijk is het om niet op dezelfde manier te 

reageren! En te zeggen : “Stop hou op , ik wil het niet “. 

En toch willen we dat op De Rank en is de gedragsregel komende 

maand:  “In geen geval is geweld toegestaan “. De afspraak is: Eerst 

tot 10 tellen als je boos bent, aan elkaar vertellen wat je wel / niet 

leuk vindt op dat moment. Wat is nodig om weer ‘normaal’ met 

elkaar om te gaan. Onder geweld verstaan we ook verbaal geweld.  

Op deze manier kunnen we juist een voorbeeld zijn voor anderen. 

(Voor)lezen 

Biblitheek Krimpenerwaard 

Kijkt u wel eens op de website van de biblitheek Krimpenerwaard? En 

weet u dat alle kinderen t/m 17 jaar gratis lid kunnen worden van de 

bibliotheek? Op de site staan allerlei handige zaken vermeld over 

bijvoorbeeld het lidmaatschap, maar het kan kinderen ook heel goed 

helpen zoeken naar een boek dat bij hem of haar past. Ook is er een 

zoeksysteem voor geschikte onderwerpen voor een spreekbeurt of 

werkstuk. Vervolgens staan er allemaal tips bij het maken van een 

werkstuk per onderwerp. Via de knop ‘Jeugd & jongeren’ is er echt 

heel veel te vinden. Boeken staan ingedeeld op leeftijd en op thema. 

Heerlijk om even te neuzen. 

De Voorleesexpres 

Nog een handige tip: de voorleesexpres! 

Wat kan de VoorleesExpress betekenen voor ouders?  

Heeft uw zoon of dochter een taalachterstand? Vindt u het zelf 

moeilijk om je kind te helpen met taal? Dan kan een vrijwilliger van 

de VoorleesExpress misschien helpen. Samen gaan jullie thuis 

voorlezen, praten en taalspelletjes doen. Een half jaar lang. Iedere 

week. Hoe meer taal een kind hoort, hoe sneller het leert. De 

VoorleesExpress is er voor kinderen tussen de 2 en 8 jaar. 

https://www.debibliotheekkrimpenerwaard.nl/jeugd/6-12.html
https://www.debibliotheekkrimpenerwaard.nl/jeugd.html
https://voorleesexpress.nl/hoe-werkt-het/ouders/
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Wat kan ik als ouder zelf al doen? 

 Spreken jullie thuis een andere taal dan Nederlands? Geen 

probleem. Hier vind je leuke digitale boeken in veel talen. En 

wij hebben hier een aantal mooie prentenboeken voorzien 

van audiovertalingen in heel veel talen. 

 Leen regelmatig leuke boeken bij de bibliotheek. Lid worden is 

voor kinderen gratis.  

 Ga via jeugdbibliotheek.nl aan de slag met bijvoorbeeld  

digitale interactieve prentenboeken en voorleesvideos. Gratis 

als je lid bent van de bibliotheek.  

 Deze digitale apps zijn leerzaam. Meer weten over leerzame 

apps en games?  Kijk op: Media Smarties of Kleuter Tablet 

Portaal 

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 

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 

2 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 

https://storyweaver.org.in/
https://prentenboekeninalletalen.nl/
https://www.bibliotheek.nl/service/bibliotheek-zoeken.html
https://www.jeugdbibliotheek.nl/
https://0-6.jeugdbibliotheek.nl/lezen/voorleesfilmpjes.html
https://www.kennisnet.nl/fileadmin/kennisnet/publicatie/104_leerzame_apps_en_sites.pdf
http://www.mediasmarties.nl/
http://www.kleutertabletportaal.nl/
http://www.kleutertabletportaal.nl/
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Tenslotte 

God, 

help ons om zo nu en dan  

even stil te staan, 

zoals nu. 

Om na te denken 

over onszelf en deze wereld. 

Geef dat we dan dromen 

 over hoe het kan zijn. 

Dan ontdekken we ook 

wat er nog moet veranderen.  

Uit: Medemens 

 


