Fietsen
We weten dat onze fietsenstalling te klein is als alle kinderen hun fiets meenemen.
Daarom willen wij vragen om alleen op de fiets te komen als het lopend te ver is.
Ook is het belangrijk dat iedere leerling de fiets goed in de fietsenstalling zet.
Parkeren en veiligheid
Ik kreeg deze week een ouder met de vraag of ik nog eens aandacht wilde schenken aan het
parkeren op de parkeerplaats.
Wij begrijpen dat er een aantal ouders met de auto naar school komen, maar merken dat het voor
onze leerlingen soms onveilige situaties oplevert. Kinderen zien niet alle gevaren en een ongeluk is
snel gebeurd. Wij vragen daarom om goed uit te kijken en echt stapvoets te rijden als u hier komt.
Ook alleen als het niet anders kan.
De parkeerplaats is vooral voor de leerkrachten, die met de auto komen, dus deze staat vaak al
helemaal vol. Kijk goed waar u uw auto kunt parkeren en wat het veiligste is voor de leerlingen.
Feestelijke activiteiten
De decembermaand komt er alweer aan met een aantal leuke feesten.
Sinterklaas wordt op woensdag 5 december gevierd en we hopen natuurlijk dat hij weer tijd heeft om
langs te komen. In de groepen 5 t/m 8 zijn de lootjes getrokken en misschien zijn jullie al bezig om te
kijken welke suprise er gemaakt gaat worden. Het is de bedoeling om deze surprises in de aula te
zetten en er een mooie tentoonstelling van te maken. Ouders en kinderen zijn dan na schooltijd van
harte welkom om te komen kijken naar de vaak prachtige knutsels.
De kerstviering is dit jaar op dinsdag 18 december in de Ontmoetingskerk. De kerstcommissie is druk
bezig met voorbereiden en de liedjes zijn al uitgezocht. Er zullen weer twee tijden zijn waarop de
ouders aan kunnen sluiten. U hoort hier nog meer over.
Kanjerweek
Afgelopen maandag hadden we de afsluiting van een leuke kanjerweek. Er waren open lessen waar u
als ouder bij kon komen kijken en bij een aantal groepen komen er nog een aantal momenten waarop
ouders aan kunnen sluiten.
Op dit moment kijken we met elkaar naar ons gedragsprotocol. Dit zal ook in de
medezeggenschapsraad worden besproken en aangevuld of veranderd waar nodig.
Wij vinden het belangrijk dat we hier scherp in blijven om zo de school voor iedere leerling veilig te
houden en te zorgen dat iedereen blij naar De Rank komt. Daarom willen we zorgen dat dit
regelmatig bij ons op de agenda komt om te evalueren of alles ook gaat zoals we dit voor ogen
hebben.
Afgelopen periode hebben de leerkrachten ook weer vragenlijsten van de kanjertraining ingevuld en
van groep 5 tot en met 8 hebben de leerlingen deze zelf ingevuld. Zo kunnen we als school zien of er
leerlingen zijn die zich minder veilig voelen of dat ze zich geplaagd of gepest voelen. Naar aanleiding
hiervan bespreken we dit samen en kijken of we hier binnen de groep of individueel nog stappen

moeten ondernemen om te zorgen dat dit verbetert. Als er zorgen zijn wordt u uitgenodigd op
gesprek, zo wordt u hiervan als ouder natuurlijk goed op de hoogte gehouden.
Natuurlijk is dit een mooi streven, maar we kunnen niet zonder u als ouder. We willen graag samen
met de ouders optrekken om van De Rank een echte Kanjerschool te maken en vooral te houden.

Oproep
In de kleuterbouw hebben we dringend behoefte aan jongens onderbroeken en
lange broeken (liefst joggingbroeken) voor als er ‘ongelukjes’ zijn, wie kan ons
daaraan helpen?
Alvast bedankt!
De kleuterjuffen.

Pietengym
Op dinsdag 4 december staat de gymles in het teken van
pietengym.
De kinderen mogen in een pietenpak meedoen met deze les, dit
hoeft natuurlijk niet.
Wel zal de gymzaal vol staan met spullen, het is fijn als groep 8
kan helpen met het opbouwen en de ouders van groep 3 met het
afbreken.

Gymschoenen
De laatste tijd vergeten kinderen regelmatig om passende gymschoenen mee te nemen. Helaas
hebben we in de gymzaal nog niet van alle maten een leenpaar. Het is fijn als iedereen mee kan
doen, dus wil ik graag nogmaals een oproepje doen.
Heeft u nog gymschoenen over in maat 28, 29, 30, 34, 36, 37, 38, 39 en 40?
Vooral in de maten vanaf 36 en groter hebben we nog geen leenschoenen.
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