Herfstvakantie
Door het mooie nazomerweer hebben we het niet in de gaten gehad, maar het is echt
herfst.
De komende week kunnen de leerlingen en leerkrachten weer even uitrusten van de
afgelopen periode.
De Kinderboekenweek is afgesloten en na de herfstvakantie staan er natuurlijk weer
verschillende activiteiten op het programma.
De verschillende commissies zijn hier alweer mee bezig om dit allemaal weer goed te
laten verlopen.
We wensen iedereen een fijne herfstvakantie toe en zien jullie op dinsdag 30 oktober
weer op school. Op maandag 29 oktober hebben wij een studiedag. Op deze dag wordt
onder andere DaVinci geëvalueerd en gaan we kijken hoe we dit nog beter in kunnen
zetten in ons onderwijs.

Resultaten in het ouderpor taal
Vorig jaar zijn we begonnen met nieuwe methodes (waaronder Staal voor taal en
spelling) in Gynzy. We werken nu op een andere manier en hebben een periode de
oefenresultaten vanuit Gynzy open gezet in het ouderportaal. We merken nu dat daar
wat verwarring door ontstaat.
Vanaf dit schooljaar hebben we besloten dat alleen de toetsresultaten in het
ouderportaal komen. Mochten er nog vragen zijn dan hoor ik dat graag.
SchouderCom
Wij krijgen veel positieve berichten over SchouderCom. Langzamerhand wordt het
platform helemaal ingericht.
Het is de bedoeling dat de portfoliogesprekken, die in februari plaats gaan vinden ook
gepland worden via schoudercom.

Inval groep 5/6
Na de herfstvakantie ziet u weer een nieuw gezicht op school.
Sanne de Jong zal op dinsdag de klas van Christine van Staveren overnemen, als zij alle
gymlessen geeft. De ouders van deze groep zijn hier al over geïnformeerd. Sanne stelt
zich in deze nieuwsbrief voor. Wij wensen haar een fijne tijd op De Rank toe.

Spandoek pleegzorg
Sinds afgelopen vrijdag hangen er op onze beide schoolpleinen spandoeken voor pleegzorg. Horizon
is hard op zoek naar nieuwe pleeggezinnen, ook voor bijvoorbeeld af en toe een weekend of een paar
weken, of tijdens vakanties. Heb je ruimte in je hart en je huis voor een kind in nood? Kijk op
horizon.eu/pleegzorg en kom naar een voorlichting!

Kledingacti e
Misschien bent u er met dit mooie weer nog niet aan toegekomen om uw
kledingkasten weer eens flink op te ruimen en winterklaar te maken.
De herfstvakantie is daar natuurlijk een prima periode voor.
U weet toch dat u bij ons op school uw gebruikte kleding, schoenen en
kleden iedere dag kunt inleveren?
De kleding graag in een gesloten zak bij de hoofdingang neerzetten. Wij zorgen ervoor
dat de zakken in de kledingcontainer worden gedaan.
De opbrengst van de ingeleverde kleding wordt besteed aan het opknappen van de
schoolpleinen.

Sparen

Waarschijnlijk heeft u de “Dropbox” al in de hal Bij de hoofdingang zien staan.
U kunt bij Jumbo gaan sparen voor onze school.
Bij elke besteding van 10 euro ontvangt u een schoolpunt. Deze schoolpunten kunt u
toekennen aan een school van uw keuze. Wij willen u natuurlijk vragen ze aan onze
school te geven. Van de punten die wij ophalen kunnen wij extra leer-en spelmaterialen
aanschaffen. Op de website www.jumbo.com/sparenvoorjeschool kunt u onze school
opzoeken. Op deze site kunt u de schoolpunten direct aan onze school toekennen, maar
u kunt uw gespaarde punten ook bij ons in de “Dropbox” doen.
Spaart u met ons mee?
Alvast heel hartelijk bedankt!
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Mail
In de herfstvakantie zijn we tijdelijk niet te bereiken via de mail vanwege
werkzaamheden aan ons account. Als u toch een mail stuurt kan het gebeuren
dat u de melding krijgt dat het adres niet bestaat of de mail komt niet aan.
Na de vakantie zijn we iig weer bereikbaar via de mail.

Even voorstellen:
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Ik ben Sanne de Jong, 23 jaar en wonend in Alphen aan den
Rijn. Ik zal de komende tijd de dinsdagen in groep 5/6a bij
Christine gaan invullen. Nadat ik ben afgestudeerd aan de
academische pabo ben ik een master Onderwijskunde gaan
volgen, deze hoop ik dit jaar af te ronden. In deze master
bestudeer ik het onderwijs op drie verschillende niveaus: op het
niveau van de leerling, de leeromgeving en de maatschappij. Naast mijn studie
mag ik nu 1 dag in de week aan de slag als leerkracht op De Rank. Als leerkracht
vind ik het belangrijk dat iedere leerling zich op zijn gemak voelt op school,
zodat de leerling zijn of haar energie kan gebruiken om te leren. Ook vind ik het
belangrijk om de leerlingen te motiveren door aan te sluiten bij hun interesses.
Ik heb zin om na de herfstvakantie aan de slag te gaan en ik hoop u binnenkort te
ontmoeten.
Met vriendelijke groet,
Sanne de Jong
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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 30 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.

Theatervoorstelling in Alph
 en: ‘Sc
 hei den, wat doet dat met een kind’
12 november a.s.
Deze theatervoorstelling voor ouders, opa's, oma's, ooms, tantes, professionals, vrijwilligers en andere
geïnteresseerden, wordt gehouden bij Theater Castellum (19.30-21.30 uur).
De theatervoorstelling Scheiden, wat doet dat met je kind? gaat over situaties die voorkomen tijdens een
scheiding. Herkenbare en emotionele situaties. De spelers bespreken met de toeschouwers wat je in die
situaties wel en wat je niet moet doen.
De voorstelling is ongeveer 2 uur en kost € 5,- p.p. (m.u.v. niet subsidiërende gemeenten). Aanmelden of meer
informatie via www.cjgcursus.nl of via deze link
Meer informatie en aanmelding CJG cursussen
Website:
www.cjgcursus.nl
E-mail:
info@cjgcursus.nl
Telefoon:
088 254 23 84
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