SchouderCom

Fijn dat bijna alle ouders zich hebben aangemeld bij Schoudercom.
Ik kreeg de vraag of het niet wat veel was. Parnassys, schoudercom, nieuwsbrieven.
Het is echter de bedoeling dat schoudercom helemaal ingevoerd wordt binnen de
school en als dit allemaal goed gaat zullen de nieuwsbrieven daar alleen nog in
komen. Natuurlijk ook wel op de website, maar de website zal zich vooral gaan richten
op nieuwe ouders en de mensen, die informatie over onze school willen hebben. We
hopen dat schoudercom een goed communicatieplatform wordt binnen onze school.
Klankbordgroep

Dinsdag 9 oktober komt de klankbordgroep weer bij elkaar. Binnen deze groep
worden onderwerpen besproken, die bij u als ouder leven. Wij willen de
ouderbetrokkenheid op de Rank meer vorm gaan geven, maar hebben u daar wel voor
nodig, Het is belangrijk om ook de verwachtingen naar elkaar toe duidelijk uit te
spreken. Wij vinden het belangrijk om goed naar de ouders te luisteren. Het is echter
ook belangrijk voor u om te weten wat wij als school van onze ouders verwachten. Wij
zijn er om de leerlingen goed en vakkundig les te geven.
Buitenschoolse opvang Junis.

Na een aantal gesprekken met Junis is er besloten om het achterste lokaal in de
bovenbouw te gaan verhuren aan Junis voor de 7+ groep. Voor schooltijd is het de
opvang van kinderen uit groep 1 t/m 8. Wij vinden het leuk om hen te verwelkomen
binnen de school en hopen natuurlijk op een goede samenwerking. Overdag kunnen
wij ook nog zelf gebruik maken van het lokaal.
Ouderavond

Woensdag 10 oktober hopen we op een grote opkomst op onze ouderavond van de
GGD.
Wij willen u nogmaals wijzen op het belang om hier als ouder bij te zijn. Het hele team
zal ook aanwezig zijn. De inloop start om 19.15 uur.

Kinderboekenweek; ‘Kom erbi j!’ v
 an 3 oktober - 12 oktober

Waarschijnlijk heeft u het al gezien bij binnenkomst van de school; de
kinderboekenweek is weer van start gegaan! Dit jaar met als thema; ‘Kom erbij’,
vriendschap in kinderboeken.
Feestelijke opening
Afgelopen woensdag 3 oktober was de feestelijke opening van de kinderboekenweek.
Deze was in de aula met de hele school. De letters ‘Kom erbij’ werden laten zien en we
spraken over vriendschap en lezen. Wat heb je
aan vriendschap? Waarom is lezen belangrijk?
De kinderen luisterden daarna naar een verhaal
over dieren met een boze heks. Ze waren
allemaal bang voor de heks, totdat de heks een
vriendschapssoep had gemaakt en toen werden
ze allemaal vriendjes. Als afsluiting hebben we
het liedje ‘Kom erbij’ van kinderen voor kinderen
gedanst en gezongen nadat een aantal
kinderen op het podium het dansje voor
mochten doen.
De komende week werken we in de klassen aan
de kinderboekenweek. Aan leesbevordering
maar we gaan ook creatief aan de slag met
boeken.
Maatjesactiviteit
Donderdag 11 oktober doen we door de hele school een spelletjescircuit oftewel de
maatjesactiviteit. Want vriendschap is ook samen gezellig spelletjes doen. De kinderen
van groep 1 t/m 8 zitten dan door elkaar en moeten veel samenwerken.
Afsluiting
Vrijdag 12 oktober is dan de afsluiting van de kinderboekenweek. Elke groep verzorgt
een optreden, dit kan een dansje, toneelstukje, liedje
of iets anders zijn, wat ze daarna laten zien aan de
rest van de school.
Inloop voor ouders
Na schooltijd is er weer de inloop voor ouders en
kinderen waarbij u de schriften en het werk van de
kinderen in kunt zien, maar natuurlijk ook gelijk kunt
zien waar we aan hebben gewerkt tijdens de kinderboekenweek.
We hopen op een fijne kinderboekenweek met elkaar!
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A.s zaterdag schooltuin snoeien.
De schooltuin moet weer nodig gesnoeid worden voordat de winter zijn intrede doet.
We willen dit a.s zaterdag vanaf 13.00u gaan doen. Natuurlijk hebben we daar hulp bij
nodig, het zou fijn zijn als er veel mensen helpen. Dus heeft u tijd, u bent van harte
welkom. Snoeischaar en/of heggenschaar mee, zou ook fijn zijn.
Tot zaterdag,
groetjes van de tuincommissie.

OPROEP NIEUW MR-LID
Vacature - oudergeleding:
Sinds september 2012 is Jacqueline van Aalst lid van de MR. Sinds vorig schooljaar is
zij ook voorzitter van de MR. Helaas zit de tweede termijn er voor Jacqueline nu ook
op waardoor zij plaats gaat maken voor een nieuw MR-lid. Hierdoor ontstaat er een
vacature per januari 2019.
Mocht er iemand zijn die zich graag kandidaat wil stellen, dan kan dat. Mochten er
meer kandidaten zijn dan komen er verkiezingen. Bij interesse graag vóór 19 oktober
2018 een mail aan:
mr@cbs-de-rank.net
Wilt u meer informatie over wat deelnemen aan de MR inhoudt? Neem dan contact op
met Jacqueline via het mailadres van de MR of op: 06-15562120.
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