Informatieavonden

We zijn blij dat de informatieavonden weer goed werden bezocht.
U heeft kennis kunnen maken met de leerkrachten en waar nodig alle nieuwe
informatie ontvangen.
Heeft u zich nog niet ingeschreven op de klus en schoonmaaklijst vragen we u dit
alsnog te doen. Immers vele handen maken licht werk.
We verwachten dat iedereen (1 binnen een gezin) zich 1 keer aanmeldt voor hulp.

Schoudercom

Na de informatieavonden zult u een uitnodigingsmail krijgen voor schoudercom.
Ik wil nog even de voordelen op een rijtje zetten.
Met schoudercom staat alle schoolcommunicatie voortaan overzichtelijk bij elkaar. Je
kunt gemakkelijk een bericht sturen naar een ouder.
School kan meerdere communicatiemogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan: berichten
sturen, uitnodigingen, enquêtes uitzetten en de planning van de portfoliogesprekken.
We hopen op deze manier de communicatie nog meer te verbeteren.
Wij willen er wel op wijzen dat Parnassys wel blijft. Parnassys is namelijk ons
leerlingvolgsysteem. Hier komen al de resultaten in van de leerling.

Staking

Op woensdag 12 september zal de school gesloten zijn in verband met de staking.
U heeft hier een uitgebreide brief over ontvangen.
Op de informatieavonden heb ik uitgelegd dat staken een persoonlijk recht is en dat
de leerkrachten hier ook echt zelf voor kiezen.
Indien u problemen heeft met opvang kunt u zich bij mij melden.

Conciërge

Wij zijn heel blij dat wij meester Eric mogen verwelkomen als de conciërge.
Hij zal een aantal dagen op school aanwezig zijn om ons te helpen met allerlei zaken
als kopiëren, opruimen, plein op orde houden etc. In de volgende nieuwsbrief zal
meester Eric zich voorstellen.

Christine stelt zich voor:
Ik ben Christine van Staveren-Slegtenhorst. Vanaf dit jaar geef
ik de gymlessen voor de groepen 3 tot en met 8. Dit doe ik alleen
op de dinsdag. Op mijn andere vier werkdagen geef ik les aan
groep 5-6A. Ik vind voor de groep staan erg leuk, maar het
bewegingsonderwijs past ook echt bij mij. Daarom ben ik blij dat
ik het op deze manier kan combineren. De kinderen krijgen een
uitgebreid lesprogramma, waarbij alle onderdelen van
bewegingsonderwijs aan bod komen. Dit varieert van klimmen
tot balanceren en van conditietraining tot sportspelen. Mocht u
vragen hebben over het gymprogramma, dan kunt u altijd na
schooltijd bij mij in de klas langskomen of op dinsdagmiddag in
de gymzaal.

Jolanda stelt zich voor:
Mijn naam is Jolanda Rodenburg.
Ik ben getrouwd, woon in Alphen aan den Rijn en heb twee
zonen van 28 en 25 jaar.
In maart 2018 ben ik begonnen op De Rank als NT2
leerkracht voor Buharin, Barven, Mohamad en Yezal. Vanaf
augustus werk ik ook op dinsdag en donderdagochtend in
groep 1-6 als onderwijsassistent.
Ik heb 12,5 jaar als leerkracht gewerkt op basisschool de
Meridiaan, 8 jaar groep 1-2, 3 jaar groep 3 en 1 jaar groep 5.
Omdat ik ook nog eens wat anders wilde doen ben ik gaan
werken bij de Politie Hollands Midden. Ik werkte hier op de
meldkamer en bij de 0900-8844. Dit heb ik 9 jaar gedaan.
Toch bleef het onderwijs mij trekken en vorig jaar ben ik
teruggegaan naar het onderwijs.
U kunt mij tegenkomen op De Rank op dinsdag, woensdag
en donderdag. Dit zijn mijn werkdagen.
Schoolreis dinsdag 11 s
 eptembe
 r
Het is al bijna zover, dinsdag 11 september gaan de groepen 3 t/m 7 op schoolreis
naar Duinrell!
We worden door 2 bussen naar Wassenaar gebracht. De groepen 3, 4 en 5/6a gaan
met de dubbeldekker en de groepen 5/6b en 7 met de gewone bus.

1819 | CBS De Rank | Artesiaplantsoen 9 | 071 341 2812 | info@cbs-de-rank.net | www.cbs-de-rank.net

De bus vertrekt om 9.00 uur, de kinderen moeten op de gewone tijd op school zijn.
Naar verwachting zijn we weer rond 17.00 uur bij school terug. We vertrekken om 16.15
uur van Duinrell.
De kinderen krijgen een lunchpakket (patat met mayonaise en een pakje taksi). Verder
mogen ze natuurlijk voor de rest van de dag nog iets lekkers te eten en te drinken
meenemen. Er mag geen geld meegenomen worden.
Alle kinderen krijgen een polsbandje om met hun naam en een noodnummer van de
mensen die zonder groepje in het park zijn.
De indeling van de groepjes krijgt u van de leerkracht van uw kind. Mocht het een
heerlijke zonnige dag worden, wilt u uw kind dan van tevoren insmeren? Bij een
regenachtige dag is een poncho wel handig.
Wij maken er natuurlijk een prachtige, gezellige dag van!

Hallo,
Ik ben Sandra Pronk en ik ben Ambassadeur van GO! voor Jeugd.
GO! voor jeugd is sinds 1 januari 2018 werkzaam binnen Alphen aan den Rijn en Kaag
en Braassem. GO! voor jeugd biedt hulp aan iedereen tussen 0 en 18 jaar.
Als ambassadeur ben ik verbonden aan de scholen in Koudekerk; De Rank en de
Rijnschans. Ik ben er zowel voor het kind als de ouders; voor alle
vragen over bijvoorbeeld opvoeden en gedrag maar ook voor
informatie over autisme, ADHD, faalangst e.d.
Loop gewoon eens even binnen om te “sparren” en/of voor een
luisterend oor. Geen vraag is te gek!
Wanneer: Maandagochtend vanaf 8:45-12:00 uur.
Waar: Kantoor van intern begeleider Barbara, achter het podium.
Mail: sandra.pronk@govoorjeugd.nl
Telefoon: 0681544907
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