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Portfoliogesprekken
We hebben de portfoliogesprekken achter de rug en
vonden het een groot succes.
Ouders en kinderen kwamen er heel blij vandaan.
Het was mooi om te horen en te zien hoe onze
leerlingen aan hun ouders vertelden hoe trots ze
waren
op wat ze deden en wat ze de komende tijd willen
bereiken.
Zij waren er trots op, maar wij ook als leerkrachten van
uw kinderen.
De volgende portfoliogesprekken staan al gepland in
de jaarkalender. We willen iedereen er nogmaals op
wijzen dat u altijd een gesprek kunt aanvragen bij de
leerkracht van uw kind als u dat nodig vindt. Natuurlijk
geldt datzelfde ook voor de leerkracht. Wij hopen dat u deze manier van werken net zo prettig vindt
als wij.

Scholenzondag
Op zondag 12 maart bent u van harte uitgenodigd om samen met ons de scholenzondag te vieren.
De kinderen zijn al hard aan het oefenen voor de liedjes en de voorbereidingen zijn in volle gang.
Wij stellen het op prijs als u hier allemaal aanwezig bent omdat alle kinderen van De Rank hier aan
mee doen. De dienst start om 10.00 uur en vindt plaats in de Brugkerk (t.o. de Koudekerkse brug).

Koffiemoment
Op vrijdag 10 maart is er weer een koffiemoment.
Ik merk dat dit nog niet echt leeft bij ouders, maar toch vind ik het belangrijk voor u als ouder, maar
ook voor de school om dit vol te houden en hopelijk meer ouders de gelegenheid te geven om eens
met mij te sparren over onderwerpen, die u belangrijk vindt. Dit keer wil ik graag met u over de
portfoliogesprekken praten en wil ik het er over hebben hoe we de ouderbetrokkenheid op onze
school kunnen stimuleren. Ik hoop dat u hier gehoor aan geeft en dat ik u deze vrijdag met een kop
koffie kan verwelkomen.
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Uitnodiging voor de scholenzondag op 12 maart
Op zondag 12 maart verzorgt De Rank de scholenzondag in de Brugkerk.
U bent samen met uw kind(eren) van harte
welkom in deze dienst met als thema: de goede
Herder. Het begint om 10 uur.
Alle groepen hebben een aandeel in deze dienst
en we zijn dan ook heel hard aan het oefenen met
zingen, muziek maken en toneelspelen.
De kleuters mogen voor in de kerk op de banken
zitten, de andere kinderen zitten gewoon bij hun
ouders.
Er is opvang geregeld voor de allerkleinsten.
Na afloop zal er koffie/thee en limonade voor
iedereen klaarstaan.
Wij hopen jullie allemaal te zien op 12 maart.
Groet van de scholenzondag commissie.

Gratis schaatsen met de KPN Junior Schaatsclub
Wil jij deze winter ook nog een keertje schaatsen? Schrijf je dan nu gratis in voor de KPN Junior
Schaatsclub op www.schaatsen.nl/jeugd. Dan ontvang je niet alleen toffe schaatsnieuwtjes en
vette acties maar ook de Nationale Junior Schaatsbon, waarmee je één keer gratis toegang hebt tot
een kunstijsbaan naar keuze, bijvoorbeeld SilverDome, Zoetermeer?
Met vriendelijke groet,
Anouk van Ravenswaaij
KPN Junior Schaatsclub
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Website: schaatsen.nl/jeugd

Bereikbaarheid
Om de bereikbaarheid te vergroten hebben we op school ook een noodtelefoon. Het nummer van deze
noodtelefoon is: 06-48051251

Week 8/9 ■ 20/02 - 03/03
Doe maar mee!
Lucas 7:11-17, 8: 4-15
Bij de poorten van de stad Naïn komen twee optochten
elkaar tegen. De vrolijke stoet rondom Jezus gaat de stad in, een begrafenisstoet gaat de stad uit.
Die twee optochten passen niet bij elkaar. Maar Jezus overbrugt de afstand tussen beide. Een
dode jongen staat op. Hij en zijn moeder mogen meedoen met het goede leven.
Jezus vertelt de gelijkenis van de zaaier. Als je het woord van God laat groeien, lijkt dat op zaad dat
in goede grond valt.

Week 10 ■ 06/03 - 10/03
Is dat nou veel?
Lucas 8: 40-56, 9:10-27
Jezus vertelt het verhaal over de vijf broden en twee vissen. Soms lijkt iets weinig maar is het toch
veel! Jezus vertelt ook wat het betekent als je hem volgt. Je kan de hele wereld winnen, maar als je
jezelf verliest heb je er niets aan. Jezus opent een vergezicht op het koninkrijk van God. Dat is veel
meer dan je kunt voorstellen!
Het verhaal over het dochtertje van Jaïrus wijst vooruit naar Pasen.
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Vanuit de MR:
Nieuw ouderlid medezeggenschapsraad (MR)
Aan het eind van dit schooljaar gaat Bart Reyneveld de MR verlaten. Daardoor ontstaat er een
vacature in de oudergeleding. We zijn blij dat Roald van der Wal, vader van Julian (groep 3/4a) en
Lucas (groep 0), de MR wil komen versterken.
Indien u ook interesse heeft om MR-lid te
worden mail dan voor 15 maart 2017 naar
mr@cbs-de-rank.net . Als de inschrijving
gesloten is krijgen alle ouders, indien
meerdere personen zich verkiesbaar
hebben gesteld, de mogelijkheid hun stem
uit te brengen op de kandidaten. Mocht het
zo zijn dat slechts één persoon zich
verkiesbaar heeft gesteld, dan wordt deze
persoon automatisch het nieuwe MR-lid.
Wilt u eerst met iemand uit onze MR
praten, voordat u besluit zich kandidaat te
stellen?
Bel dan Bart Reyneveld (voorzitter MR), tel.nr: 06-42678478.
We zien uw reacties graag tegemoet!
MR jaarvergadering - donderdag 1 juni 2017
Donderdag 1 juni is de MR jaarvergadering. De avond zal beginnen om 19.30 uur.
Het thema van deze avond is de Kanjertraining. Noteer de datum alvast in uw agenda!
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