Kriebels in je buik
We zijn begonnen met de lessen van “kriebels in je buik, zoals u al weet van de
ouderavond.
De ouderavond was druk bezocht en het was een fijne avond, waarop vooral
duidelijkheid gegeven werd over wat precies past bij
welke leeftijd.
Kriebels in je buik is een onderdeel van de
verplichting om aandacht te besteden aan relatie en
seksualiteit binnen de basisschool.
De ggd ondersteunt ons daarin en verzorgt ook de
training aan de leerkrachten. Waarschijnlijk zullen de
kinderen met verhalen thuiskomen, waar u als ouder
weer op kunt inspelen. De methode “kriebels in je
buik” is voor groep 1 tot en met 8. Natuurlijk wordt er
heel goed gekeken naar de leeftijden van de
leerlingen.
Kanjerweek
Op maandag 12 november starten we weer met een
kanjerweek. We zijn er als school trots op dat wij een
kanjerschool zijn en willen dat ook laten merken. Niet
alleen in woorden, maar ook in daden.
U zal in deze periode ook uitgenodigd worden voor het
bijwonen van onze kanjerlessen, zodat u nog een beter
beeld krijgt hoe we hier op school aan werken.
In juni hebben we ook weer met het hele team een
studiedag met mensen van het kanjerinstituut om goed
op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen.
De leerkrachten vullen deze maand samen met de
kinderen ook vragenlijsten in, zodat we goed in beeld hebben of kinderen zich veilig
voelen in de groep en waar we nog aan moeten werken voor het welbevinden van onze
leerlingen. Dit gebeurt twee keer in een schooljaar om te zien of wat wij doen ook echt
werkt.
De twee kanjer coördinatoren: Marianne v/d Meer en Hanneke Roosenbrand, worden
hier ook bij betrokken als er iets moet gebeuren op dit gebied.
Niet alleen het gedrag van de leerlingen, maar ook het het gedrag van de kanjer
leerkracht wordt regelmatig besproken. In de school kunt u dat ook op verschillende
plekken zien. Op dit moment zijn we bezig met het aanscherpen van het
gedragsprotocol, omdat wij denken dat het belangrijk is om als team en ouders een
eenduidige taal te gebruiken naar onze leerlingen toe. Zodra dit klaar is zult u dit terug
kunnen vinden op onze website. Zo kunnen ook onze nieuwe ouders zien wat er van een

ieder verwacht wordt wanneer ze op onze school zitten. Regels en routines en normen
en waarden worden op deze manier steeds meer duidelijk en helder geformuleerd.

Facultatieve oudergesprekken

In de week van 26 november vinden de facultatieve (niet verplichte) oudergesprekken
plaats. Hierbij kan het zo zijn dat de leerkracht(en) van uw kind u uitnodigt voor een
gesprek, maar u kunt als ouder ook zelf bij de leerkracht aangeven dat u een gesprek
wenselijk vindt.
Om op tijd de definitieve datum en tijd aan u door te kunnen geven, willen wij uiterlijk
vrijdag 16 november weten wie er een gesprek wil. Ook de leerkracht zal u, zo nodig,
uiterlijk op die datum benaderen. Deze gesprekken zullen op de middag zijn.

Schoolfruit

Dit jaar is het ons weer gelukt om te worden ingeloot voor het schoolfruitprogramma.
Dat betekent dat vanaf volgende week (week van 12 november) uw kind op woensdag,
donderdag en vrijdag groente of fruit van school krijgt.
Op maandag weten wij op school welk groente en fruit er in die week wordt geleverd
door leverancier C.J. den Daas. Dit is een andere leverancier dan vorig jaar. Dus
mogelijk leveren zij ook andere soorten fruit.
Het is natuurlijk mogelijk dat uw kind een soort fruit of groente niet lust. U kunt dan zelf
een ander stuk fruit, groente of handje noten meegeven. Wel zien wij graag dat uw kind
het aangeboden fruit uitprobeert.
Het schoolfruitprogramma loopt door tot in het voorjaar.
Oproepje
Wie kan ons helpen aan kerstgroen?! Graag brengen in de week 51 (voor 21 december).
Meld je aan via: l.egmond@cbs-de-rank.net of via het oproepje van Schoudercom.
Vanuit de MR: nieuw MR- lid
Wij zijn blij om te kunnen mededelen dat Stephanie de Jong (moeder van Aimee en
Benjamin) de MR komt versterken! Stephanie is de enige kandidaat die zich aangemeld
heeft, er zullen dus geen verkiezingen zijn.
In de volgende nieuwsbrief zal Stephanie zich aan u voorstellen.

Nationaal schoolontbijt

Vrijdagochtend konden alle kinderen zonder dat ze ontbeten hadden naar school,
want op school mochten ze genieten van het Nationaal Schoolontbijt.
Dit was alweer de 16e editie van het Schoolontbijt.
De school betaalt een klein bedrag per ontbijtje en dat geld wordt besteed aan een goed
doel.
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Ieder jaar kiest het Nationaal Schoolontbijt een goed doel dat draait om het welzijn en
de gezondheid van kinderen. Dit jaar is dat de stichting Kinderpostzegels. Die stichting
zet zich in voor kwetsbare kinderen. Één van de projecten is het aanbieden
van kinderfeestjes voor de hele klas, waarbij scholieren op een speelse manier leren dat
iedereen erbij hoort en niemand buiten de boot valt. Net zoals bij het Nationaal
Schoolontbijt, waar de hele school aan ontbijttafels schuift. Het thema van de
ontbijtweek is dit jaar dan ook: ‘Een feest voor iedereen’.
Wij willen Bakkerij van Kempen heel hartelijk bedanken voor de uitstekende verzorging
van het ontbijt. En natuurlijk gaat ook onze dank uit naar alle ouders die vrijdagmorgen
geholpen hebben.

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

