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Kanjerweek
We hebben donderdagmiddag de kanjerweek afgesloten
met een leuk optreden van alle groepen. Er werd
gezongen, gedanst en er waren toneelstukjes. De kinderen
gedroegen zich als echte kanjers. In de school hangen
weer nieuwe portretten die gemaakt zijn door de kinderen
in de maatjesgroepen. Er zijn lijsten opgehangen waarop
ouders zich konden opgeven om een kanjerles te volgen.
De ouders die hierbij waren vonden het heel leuk en we hopen de volgende keer nog meer
aanmeldingen te krijgen.
Ouderbetrokkenheid
Wij willen graag de ouderbetrokkenheid vergroten en vinden het fijn om samen met u te te
kijken hoe wij dit kunnen vormgeven. Afgelopen jaar ben ik gestart met de klankbordgroep,
waar verschillende onderwerpen worden besproken. Toch denken wij, als team, dat het nog
beter kan. De samenwerking tussen de leerkracht, de leerling en de ouders is van essentieel
belang voor de ontwikkeling van de kinderen.  Ook is het van belang dat we weten wat we
van elkaar verwachten, zodat dat voor iedereen duidelijk is. Wij zijn ons bewust dat
communicatie daar van groot belang is.  Fijn als er zoveel ouders met ons meedenken om
hier zo goed mogelijk gestalte aan te geven.  Op dit moment zijn we naar aanleiding van de
opmerkingen over de website bezig om deze nog beter te organiseren. Zo weet u dat er
geluisterd wordt naar de opmerkingen of vragen, die u als ouder stelt. Goed als u dit ook zelf
bij ons neerlegt, want wij moeten natuurlijk wel weten wat er speelt, anders kunnen wij daar
geen gehoor aan geven. Wij zijn er allemaal voor uw kind om te zorgen dat deze lekker in zijn
of haar vel zit en zodoende goed tot leren kan komen.
Kinderboekenweek
De volgende activiteit is de kinderboekenweek. De commissie is alweer druk bezig met de
organisatie hiervan. Wij besteden in de school veel aandacht aan het lezen. De leerlingen
moeten er vooral plezier in krijgen. Daar kunt u ook aan meehelpen. In de bibliotheek
kunnen ze mooie boeken lezen. Op school starten we in de groepen ook met stillezen,
natuurlijk mogen de kinderen ook een eigen boek meenemen, waar ze graag in lezen.
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Davinci en Staal
Zoals beloofd willen wij u meenemen  op onze reis om de twee nieuwe methodes in te
voeren op school. Als u door de school loopt ziet u de verschillende tijdlijnen al hangen en in
een aantal groepen ziet u al resultaten van een aantal weken hard werken. We merken dat
onze leerlingen heel erg gemotiveerd zijn en de manier waarop Davinci werkt heel erg
waarderen. In de bovenbouw staan al hele mooie piramides en hangen er al mooie
portretten van figuren uit Egypte. Ook in de andere bouwen zijn ze bezig met de
verschillende thema’s. Regelmatig bespreken we in het team welke knelpunten we
tegenkomen en natuurlijk ook hoe leuk het is om te werken met deze methode.
De taalmethode is wel even wennen. Moesten we bij de andere methode meer gewoon de
lesjes uit het boek maken, is het nu veel meer interactief. De afwisseling is erg leuk. Dat wil
zeggen dat de leerlingen de kennis veel sneller en beter opnemen. Bij de spelling worden bij
de spellingregels vaste gebaren gebruikt. Hierdoor slijten deze regels veel sneller in. We
merken ook dat onze leerlingen veel meer betrokken zijn bij de lessen. Dit is natuurlijk ook
weer positief voor de leerresultaten. De spellingscategorieën staan op de site onder ‘vakken’
bij ‘spelling en taal’.
Schoolplein
Volgende week komen we met een hele groep ouders bij elkaar om te kijken hoe we dit
schooljaar geld kunnen inzamelen voor het opknappen van het schoolplein. Wij houden u
natuurlijk op de hoogte. We starten al heel snel met een kaartenactie. U hoeft dit jaar dus
niet op stap voor uw kerstkaarten,  deze zullen de kinderen voor u maken.
Vanuit de MR:
Zoals u al eerder in de nieuwsbrief heeft kunnen lezen heeft Bart eind vorig schooljaar
afscheid genomen van de MR. Roald van der Wal heeft zich aan jullie voorgesteld als nieuw
MR lid. In deze nieuwe samenstelling hebben wij 7 september de eerste vergadering gehad.
Sinds dit schooljaar heeft Jacqueline de taak als voorzitter van Bart overgenomen.
In de eerste vergadering van dit schooljaar hebben wij o.a. gesproken over de ouderbijdrage.
Hoewel wij ons realiseren dat het om een vrijwillige bijdrage gaat, baart het percentage dat
niet betaald wordt ons toch zorgen. Wij proberen, in samenspraak met Els, te zoeken naar
mogelijke oorzaken en een oplossing voor dit probleem.
Ook kwam tijdens de evaluatie van de MR jaarvergadering en thema-avond naar voren dat
wij het idee hebben dat dit ouders niet zo aanspreekt, gezien de lage opkomst. Deze tendens
zien wij al enige tijd tijdens deze avonden en is al vaker onderwerp van gesprek geweest in
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de MR. Misschien heeft het te maken met de veranderende tijdgeest waarin men geen
ruimte vrij maakt voor dergelijke avonden, misschien spreken de thema's niet genoeg
aan, het is gissen voor ons. Daarom hebben wij in ieder geval de vraag voorgelegd aan de
klankbordgroep om eens met ons mee te denken. Heeft u goede ideeën? Dan horen wij dat
graag! Spreek ons gerust eens aan of mail ons (mr@cbs-de-rank.net).
Op de site (www.cbs-de-rank.net) onder het kopje informatie-organisatie-MR kunt u meer
lezen over de MR. Zo staan hier de vergaderdata voor komend schooljaar, de notulen van de
vergaderingen van het afgelopen schooljaar en hier stellen de leden van de MR zich aan u
voor.

Kledinginzameling
Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen zijn wij overgegaan op een
andere manier van kledinginzameling.
Binnenkort komt er bij ons op school een container te staan waar uw gebruikte
kleding in gaat. De container is er nu nog niet, maar u kunt al wel uw kleding bij
ons inleveren. Elke dag kunt u uw kleding binnen bij de hoofdingang zetten, wij
zullen er voor zorgen dat de zakken met kleding droog opgeborgen worden.
De opbrengst van de kleding wordt gebruikt voor de schoolpleinen.
Helpt u ons mee met het inzamelen van de kleding?
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Komt er weer aan! Gezellig, druk, fijn, maar ook duur…..de ouderbijdrage is
heel hard nodig zodat we  voor ‘onze kids’ deze feesten weer kunnen
organiseren! De commissies zijn al in volle gang en zullen ook dit jaar weer
voor iets moois zorgen. De ouderbijdrage nog niet betaald? Doe dit dan a.u.b.
zo snel mogelijk naar:
NL 75 INGB 0009 0145 29
t.n.v. Ouderraad De Rank
o.v.v. naam en groep van uw kind
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