Schoolplein bovenbouw
Misschien is het u al opgevallen? Het schoolplein van de bovenbouw is al veel mooier
geworden.
Er zijn grotere doeltjes geplaatst en er staan mooie gekleurde bankjes bij.
We hebben een plantenscherm gekregen en de bestaande betonnen zitjes hebben
samen met de tennistafel een verfbeurt gekregen.
Het is mooi opgeknapt en we zijn daar heel blij mee.
Fijn dat er zo hard gewerkt is om het plein zo mooi te krijgen.
Schoudercom
Inmiddels zijn alle ouders uitgenodigd voor ons nieuwe communicatieplatform.
Zoals u vast heeft gemerkt moeten wij er natuurlijk ook mee leren omgaan en zullen er
in het begin nog veel vragen zijn.
Toch merken we dat het al heel goed gaat en zijn daar heel blij mee.
Heeft u nog vragen of opmerkingen kunt u altijd bij ons terecht. We horen het graag.
Beeldcoachen
Deze week krijgt u een brief van mij waar we in vertellen dat we in een aantal groepen
willen gaan filmen om aan de hand van beelden terug te kijken hoe leerlingen op
elkaar reageren en welk gedrag ze daarbij laten zien.
Dit filmen zal ook gebeuren op vrije momenten, zoals bij het buitenspelen. Wilt u niet
dat uw kind gefilmd wordt kunt u dit doorgeven.
Het filmen gebeurt door mij, dus niet door een buitenstaander en de beelden worden
echt alleen intern gebruikt en absoluut niet gedeeld met buitenstaanders.

WE HEBBEN EEN CONCIËRGE!
Er is mij gevraagd om een kort stukje te schrijven om
mijzelf voor te stellen. Mijn naam is Eric Kneulman en
woon aan de andere kant van de brug, in Hazerswoude
Rijndijk.
Ik ben getrouwd en heb een zoon, een dochter en
schoonzoon. Ook ben ik opa van 2 meisjes.
Ik heb op verschillende scholen als conciërge gewerkt en
ben nu gevraagd dit op De Rank te gaan doen. Mijn
hobby is tafeltennis spelen.
Ik heb erg veel zin in deze nieuwe uitdaging.
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