
 

   

 

 

 

 

Algemeen  

De toetsweken zijn achter de rug en de rapporten zijn weer klaar. In 

de brief van woensdag heeft u kunnen lezen dat de rapporten vanaf 

vrijdagmiddag digitaal in te zien zijn en dat het uitgeprinte rapport 

volgt zodra de ‘bug’ in het programma bij Parnassys is opgelost. 

Komende week hebben we in de groepen 1 t/m 5 de gesprekken met 

ouders en vanaf groep 6 met het kind erbij. We kijken er naar uit om 

ouders weer te spreken en samen te kijken naar de ontwikkeling van 

de kinderen. Een vraagje: Hoe leest u het rapport, waar gaat uw oog 

het eerste naar toe? Zijn dat de cijfers of juist de bolletjes m.b.t. 

gedrag en werkhouding? Bent u trots als uw kind een 9 voor Spelling 

heeft of bent u trots omdat het zo goed kan samenwerken en zo 

hulpvaardig is? Natuurlijk zijn beide aspecten belangrijk want een 

kind de weg wijzen naar goed burgerschap is ook een belangrijke taak 

van school èn ouders. Als we samen optrekken werkt dat beter voor 

het kind. Samen een voorbeeld zijn voor de kinderen! We kijken uit 

naar de gesprekken komende week. 
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Bijzondere data 

6-9 februari  Rapport-/POP gesprekken  en 

verwijzingsgesprekken gr 8. Zie mail en parro 

19 februari  Kliederkerk in De Rank; aanvang 15.00 uur 

zie flyer – iedereen is welkom 

25 februari Start voorjaarsvakantie 

8 maart  Biddag – viering in Hoeksteen 8.30 uur 

voor alle groepen 

10 maart Nieuwe maandbrief 

Regel van de maand  

"Op de gang ben je stil en loop je". 

Dit is soms best lastig         Zeker als je net al een tijd stil hebt moeten 

werken. Of je komt juist heel enthousiast van het buitenspelen weer 

naar binnen      . 

Toch vinden we dit belangrijk. Het is namelijk erg storend tijdens het 

lesgeven als er kinderen gillend door de gang rennen. Als het ook 

rustig op de gang is, kun je je beter concentreren. We letten het hele 

jaar op deze regel. De komende maand zullen we de kinderen hier 

dus weer extra op wijzen. 

Welkom 

Mika Rijneveld gaat de hele maand januari al naar de rode groep en 

hij geniet dat hij ook eindelijk mag      net als zijn grote broer en zus. 

Kathy Tersteeg en Sara Teijmant zijn 4 jaar geworden en gaan ook 

elke dag naar de rode groep. Matthijs Bouwmeester is 4 jaar 

geworden en zit in de gele groep. Ook hij mag nu met zijn grote broer 

mee naar school. We hopen dat ze alle vier snel hun weg vinden en 
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met plezier naar school komen, vrienden maken en veel leren. 

Welkom, ook aan de nieuwe ouders!  

De Bijbel open 

Deze week hoorden de kinderen de verhalen over Goliath, de reus 

die door God m.b.v. de kleine moedige David werd gedood met een 

steentje. We gaan verder met de verhalen uit 1 Samuël en David die 

op de vlucht moet voor koning Saul. De kinderen gaan horen wat Saul 

allemaal gedaan heeft om David uit de weg te ruimen en ook 

waarom. De zoon van Saul – Jonathan - is de beste vriend van David 

en begrijpt niet wat zijn vader bezielt. De dochter van Saul – Mikal – 

is de vrouw van David en zij helpt haar man te vluchten. Door 

geheimtaal hebben Jonathan en David contact, heel bijzonder hoe 

hun vriendschap blijft bestaan, ze zijn echt trouwe vrienden.  

Als David de gelegenheid krijgt om Saul te doden, doet hij dat niet! 

De kinderen horen hoe Saul in een grot is en waarom David hem niet 

dood (geen kwaad met kwaad vergelden? Wat jij niet wil dat jou 

geschiedt doe dat ook een ander niet?). Wat er met Saul gebeurt en 

waar hij zijn hulp gaat zoeken, leveren weer mooie gesprekken in de 

groepen op.  

Liederen van de maand februari 2023 

Voor de groepen 1 t/m 4: Groot en geweldig 

Voor de groepen 5 t/m 8: Tienduizend redenen tot dankbaarheid 

Oproep: website voor avondvierdaagse  

De AC wil de Avondvierdaagse weer gaan organiseren. Erg fijn! 

Afgelopen twee/drie jaren konden deelnemers zich via een aparte 

website inschrijven. Het zou de AC heel erg helpen als er een ouder is 

die de website voor inschrijving zo kan aanpassen dat er ook ingevoerd 

kan worden voor de hoeveelste keer iemand loopt en welke dagen er 

gelopen gaat worden. Toch heeft de AC nog een paar wensen om de 

organisatie nog meer te automatiseren en nu zoeken we een ouder die 

dat kan en wil doen. U kunt dan contact opnemen met Hanneke den 

Ouden vanuit de AC, moeder van Thirza in groep 3. U kunt ook mailen 

https://www.youtube.com/watch?v=AKzu4JYmYqE
https://www.youtube.com/watch?v=e-UhikQVG5Q
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naar directie@pcb-derank.nl. Hopelijk veel mailtjes in mijn inbox voor 

deze eenmalige klus      . 

Gevonden voorwerpen 

In de afgelopen tijd hebben we op school weer heel wat gevonden 

voorwerpen verzameld. U moet dan denken aan sokken, 

truien en vesten, jassen, gymkleding, sjaals en 

handschoenen. Ook is er een hele verzameling bekers, 

brooddozen en bakjes. De bakken in de kast puilen uit.  

Mist u een kledingstuk, een beker, bakje of iets anders? Wilt 

u uw kind dan nog even naar de kast sturen deze week? 

Misschien kunt u zelf ook even komen kijken, misschien 

als u toch naar school moet voor het 

tienminutengesprek? Bedankt alvast! 

Alles wat niet opgehaald is, gaat over twee weken weg. 

Die spullen worden dan naar de Dorcas gebracht. 

Kliederkerk 

De eerste kliederkerk van 2023 vindt plaats op zondag 19 

februari! Dit keer gaat het over Naäman. Hij was ziek en wist niet hoe 

die beter kon worden. Hij vertrouwde op God en werd beter! Meer 

weten over dit mooie genezingsverhaal? Kom dan zondag 19 februari 

vanaf 15:00 naar de Kliederkerk! Tot dan! 

Workshop in Zilvermuseum (in vakantie) 

In de voorjaarsvakantie staat er in het Zilvermuseum weer een workshop op 

het programma. Kinderen gaan een vogeltje maken van aluminium dat -

bijna echt- kan wegvliegen! De vakantieworkshops zijn erg populair, we 

raden aan op tijd te reserveren. 

https://zilvermuseum.com/bezoek/voorjaarsvakantie/ 

MR 

Beste ouders, 

Wij willen graag de Medezeggenschapsraad van de Rank opnieuw bij 

u onder de aandacht brengen. De MR bestaat uit personeel en 

mailto:directie@pcb-derank.nl
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fzilvermuseum.com%2Fbezoek%2Fvoorjaarsvakantie%2F&data=05%7C01%7Cc.heeringa%40pcb-derank.nl%7C9b59a8db6418455d39b608dafaf7b63c%7Cad3425a107b743fe928a3208e0e422d7%7C1%7C0%7C638098240228121671%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ciY%2FbWibM%2F4as0ymAwmyDpfyc%2FYjBG0Xusv73IL46Ec%3D&reserved=0
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ouders. Op dit moment nemen Cootje Heeringa, Anja Redert, Evelien 

Molenaar en Melanie Molenaar deel aan de MR vanuit het personeel. 

Marco van Kleef, Mattijs Hoogendoorn en Hanneke Verheij zijn vanuit 

de rol als ouder verbonden aan de MR. De MR beslist o.a. mee over 

onderwijsinhoudelijke keuzes, adviseert over de hoofdlijnen van de 

begroting, is betrokken bij sollicitatieprocedures en denkt mee in 

diverse schoolzaken. Als MR willen wij vooral ook graag aanspreek-

punt zijn voor ouders. U kunt uw vragen of zorgen bij ons kenbaar 

maken door ons rechtstreeks te mailen (info.mrderank@gmail.com). 

U kunt ook agendapunten aandragen voor onze MR overleggen, deze 

kunt u ons ook per mail toesturen. Mede door uw input kunnen wij 

de medezeggenschap nog meer vorm en inhoud geven!  

Hartelijke groet, namens de MR. 

Het belang van lezen 

We hebben dit al vaker gedeeld met u, maar recent is er uit 

onderzoek weer gebleken dat (voor)lezen ontzettend belangrijk is 

voor ontwikkeling van taal- en leesvaardigheid van kinderen. Suzanne 

Mol en Adriana Bus hebben hier recent onderzoek naar gedaan.  We 

delen de conclusie uit het onderzoek met u. Mocht u geïnteresseerd 

zijn in het volledige onderzoek, neem dan een kijkje op de website 

www.lezen.nl , daar kunt u het onderzoek ‘Het belang van voorlezen 

en zelf lezen voor kinderen en adolescenten’ lezen. 

Uit het onderzoek: 

Kleuters hebben meer kans op een grotere woordenschat en 

ontluikende geletterdheid naarmate ze meer worden voorgelezen 

door hun ouders. Leerlingen op de basis- en middelbare school zijn 

sterker in begrijpend lezen, woordenschat en woordherkenning, en 

scoren ook net wat hoger op basisleesvaardigheden, 

pseudowoordherkenning en leesplezier naarmate ze meer 

leeservaring hebben opgedaan. Op basis van de resultaten van de 

meta-analyse in dit rapport kunnen we dus stellen dat boeken 

(voor)lezen van belang (gebleven) is voor kinderen en adolescenten. 

Tegelijkertijd laten de resultaten zien dat (voor)leeservaring slechts 

een deel van de taal- en leesvaardigheden en het leesplezier 

verklaart. Dat wil zeggen dat er meer factoren zijn dan leeservaring 

http://www.lezen.nl/
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die een rol spelen in de ontwikkeling van deze vaardigheden. Het 

(voor)lezen van boeken moet dus niet enkel worden gezien of ingezet 

als ‘medicijn’ of wondermiddel dat van iedereen goede en 

gemotiveerde lezers zal maken. Zeker voor kinderen die met een 

kleine woordenschat en/of weinig ontluikende geletterdheid op 

school komen, voor scholieren die moeite hebben met het leren lezen 

en/of het ‘lezen om te leren’, lijkt het noodzakelijk om extra en 

expliciete instructie te blijven geven bij het decoderen en begrijpen 

van teksten.   

Ook bij vaardige en/of enthousiaste lezers moet in de gaten 

gehouden worden dat ze boeken blijven kiezen die hen genoeg 

uitdagen. Voor alle leerlingen lijkt het bovendien van belang dat hun 

ouders geïnteresseerd zijn en blijven in de boeken die ze lezen. Dit 

doen ze bijvoorbeeld door boeken aan te raden en in gesprek gaan 

over de verhalen die hun kinderen stillezen en voorgelezen krijgen. Zo 

kunnen kinderen van jongs af aan de benodigde, positieve 

leeservaringen opdoen, die hen in staat kunnen stellen om op hun 

eigen niveau en tempo te gaan én blijven lezen. 

Uit dit onderzoek blijkt ook weer dat uw interesse voor lezen van 

groot belang is. Misschien een goede motivatie om zelf ook te 

(blijven) lezen!?! 

Goed nieuws! 

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

bibliotheek? Kijkt u op de site hoe dit werkt. 

Vakanties 2022-2023 

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 

 

https://www.debibliotheekkrimpenerwaard.nl/word-lid-van-de-bibliotheek.html#:~:text=Wanneer%20je%20zelf%20geen%20budget,gemeente%20via%20telefoonnummer%2014%200182.
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Studiedagen 

11 april Alle leerlingen vrij 

16 juni Alle leerlingen vrij 

 

Tenslotte 

Gebed voor de les: 

Wie ben ik Heer 

dat ik ook deze dag  

beginnen mag met kinderen. 

hun traan, hun lach  

mag delen 

en als vele and’re dagen  

mag vragen 

om Uw zegen voor datgene  

wat wij bedachten. 

Wij, die hen samenbrachten, 

om hen te leren leven. 

Wie ben ik Heer, 

dat U mij deze taak zou geven? 

Een kind zo broos als teer kristal, 

maar toch vooral 

een kind van U. 

Help mij op deze dag, Heer 

Help mij nu!  

 

Mooi passen lied is dat van Christiaan Verwoerd   

Ik kan niet zonder u. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1gxRV8hqzrI

