Voorjaar!

Dit weekend starten weer met de zomertijd.
Om ons heen begint de lente ook te komen. Fijn om dit weer te zien .
Nog een paar weken , dan gaan we het paasfeest vieren met elkaar.
De voorbereidingen zijn al in gang gezet.
De week daarvoor zijn de koningsspelen en u zult in deze nieuwsbrief lezen, dat
hier ook al hard aan gewerkt wordt.
Een fijne, maar drukke periode.
Via schoudercom kunt u lezen, wanneer en hoe alles is georganiseerd.

Buitenlesdag

Ook dit jaar besteden we in alle groepen weer aandacht aan de landelijke
buitenlesdag.
In alle groepen worden er lessen in de buitenlucht gegeven en ook de gym wordt
deze dag in de buitenlucht gegeven. Dit alles vindt plaats op dinsdag 2 april.

Kerkdienst

De Rank heeft afgelopen zondag haar medewerking verleend aan de
kerkdienst in de ontmoetingskerk.
Fijn dat er een aantal kinderen van De Rank waren, die een mooi
toneelstukje hebben opgevoerd.

Koningsspelen

Op vrijdag 12 april organiseren wij de Koningsspelen. Inmiddels zijn er al steeds
meer aanmeldingen om te helpen bij het programma. Alle kinderen uit groep 1
t/m 8 doen mee aan de spelen. De kleuterbouw blijft in school en op het
kleuterplein. De middenbouw en bovenbouw zijn in school, op de pleinen en in
het dorp. In het dorp zijn alle kinderen onder begeleiding van een ouder of
leerkracht.
De dag wordt geopend met een gezamenlijk ontbijt in school. Dit ontbijt wordt
gesponsord door de Jumbo. Tijdens het ontbijt worden de onderdelen klaargezet
en krijgen de ouders instructie over het verloop van de dag. Na het ontbijt
dansen de kinderen het lied van dit jaar ‘Pasapas’. Daarna beginnen ze met het
programma. De kinderen krijgen wat te drinken en te eten tussendoor.
Rond 12.15 uur sluiten wij met de kinderen af en kunnen ze om 12.30 uur op school
worden opgehaald. De kleuterbouw kan op het kleuterplein worden opgehaald.
De middenbouw en bovenbouw kunnen op hun eigen plein worden opgehaald of
kunnen zelf naar huis.
Mocht u nog graag willen helpen bij de Koningsspelen, dan kunt u zich nog
aanmelden door te mailen naar c.slegtenhorst@cbs-de-rank.net. Het is wel fijn

als u aangeeft in welke groep uw kind(eren) zit(ten) en of u voorkeur heeft bij
welke bouw u wilt helpen.
Alvast bedankt voor uw hulp.
Met de sportieve groet,
De Koningsspelen Commissie

Vanuit de MR

Allereerst stellen wij jullie graag voor aan ons nieuwe MR-lid:
Mijn naam is Lobke van Egmond en ik werk met veel plezier op De
Rank. Ik sta fulltime in groep 7 en dit doe ik nu voor mijn derde
schooljaar. Daarvoor liep ik hier al stage en al met al ben ik nu
zo’n 4 jaar verbonden aan De Rank. Ik kom van oorsprong uit
Hazerswoude maar woon nu in Leiden samen met mijn verloofde
Willem. In oktober van dit jaar zullen wij gaan trouwen!
Ik vind het erg leuk om plaats te nemen in de MR en hierdoor op
een andere manier met schoolzaken bezig te zijn. Daarnaast vind
ik het ook belangrijk om in gesprek te gaan met de ouders van de MR en collega’s
om op deze manier te kunnen meedenken over het beleid van De Rank.

Afscheid

Vanwege het zwangerschapsverlof van Vera en het feit dat haar termijn erop zit
heeft zij besloten de MR te verlaten per 27 maart. Wij willen Vera heel erg
bedanken voor haar inzet de afgelopen jaren!

Veranderingen

Janine Peters is vanaf heden de voorzitter van de MR en Lobke neemt de PR
taken van Vera over.
De laatste MR vergadering van dit schooljaar vindt plaats op 21 mei. De notulen
van de vergaderingen zijn hier te vinden, wanneer de volgende vergadering weer
is geweest. :
https://www.cbs-de-rank.net/organisatie/mr/notulen-mr-vergadering/

De tuingroep gaat wee
 r van star t.
De lente is weer begonnen en er is weer genoeg te doen in de
schooltuinen van de Rank. Daarom gaat de tuingroep a.s dinsdag 2 april
van start om de tuin weer eens aan te pakken zodat alles er weer fleurig
bij staat. Heeft u ook zin om ons te komen helpen, heel graag. We zijn er
vanaf 7 uur totdat het donker wordt. Neem gerust je kind(eren) mee, zij
kunnen lekker op het schoolplein met elkaar spelen. Handig om bv
tuinhandschoenen, een spade of een onkruidwieder mee te nemen.
Wij zorgen voor de koffie/ thee en limonade.Graag tot dinsdag 2 april, Groet
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namens de tuingroep,
Fien Banning
Zij-instromen
Voel jij je verantwoordelijk voor de kenniseconomie van de toekomst en wil je hier
een substantiële bijdrage aan leveren dan ben jij de zij instromer die we zoeken!
Op zoek naar een baan waarin je alles bent, opvoeder, scheidsrechter
politieagent, reisleider. Pedagoog, collega, ehbo-er, maatschappelijk werker met
in elk geval de volgende arbeidsvoorwaarden:
◻
◻
◻
◻
◻
◻

Elke dag buiten spelen
30 keer per jaar een traktatie ontvangen
Meerdere avonden per jaar gezellige gesprekken, soms met een maaltijd
Jaarlijkse sportdag
Voor altijd Sinterklaas vieren
Nooit meer discussie met collega’s wie wanneer vrij mag zijn

Kun jij alle hokjes aanvinken en heb je affiniteit met nieuwsgierige koters tussen 4
en 12 jaar oud die soms niet willen leren, wordt dan zij instromer.
In het Groene Hart (Alphen aan den Rijn, Gouda, Zoetermeer e.o.) slaan de primair
onderwijs besturen de handen ineen door gezamenlijk een incompany
zij-instroom opleiding aan te bieden.
Als zij-instromer ga je direct voor de groep en krijg je gedurende twee jaar lang
de benodigde opleiding aangeboden door de aangesloten besturen in
samenwerking met de Hogeschool Leiden. Om in aanmerking te komen beschik je
in elk geval over een afgeronde bacheloropleiding.
Aanmelden: stuur een e-mail te naar info@rtccella.nl onder vermelding van
“voorlichting zij-instroom”.

Paasviering

Op 18 april vieren we Pasen. 's Ochtends is er een
paasviering met de kinderen. Tussen de middag
wordt er een paaslunch georganiseerd. Hier krijgt
u nog een apart mailtje over. 's Middags worden er
paaseitjes verstopt op het plein voor groep 1 t/m 4
en de hogere groepen krijgen paaseitjes
uitgedeeld in de klas. We maken er een mooie dag
van met elkaar!
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