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Primeur

nieuwsbrief

Beste ouders / verzorgers,

Inmiddels zijn we al weer een paar weken in het nieuwe schooljaar van start. De kinderen zijn gewend aan de groep en de nieuwe leerkracht. De eerste weken wordt er in de groepen extra aandacht geschonken aan de groepsvorming. De kinderen zijn in de zes weken vakantie letterlijk en
figuurlijk gegroeid en de groep wordt opnieuw gevormd. We maken afspraken met elkaar hoe we
het komende schooljaar met elkaar omgaan. Niet alleen in de groepen wordt aan groepsvorming
gewerkt, ook wij als team werken hieraan. Het is toch altijd weer spannend voor zowel de nieuwe
collega’s als de zittende collega’s. Het nieuwe team is inmiddels goed aan elkaar gewend en op
elkaar ingespeeld. We hebben het fijn met elkaar. In deze nieuwsbrief stellen de nieuwe leerkrachten zich aan u voor.
De eerste vergaderingen zitten er op en ook de eerste studiedag was zeer inspirerend. We zijn
begonnen met de aangepaste schooltijden, wat vanaf het begin prima loopt en waar iedereen
snel aan gewend is geraakt. De rust in de school is prettig en we zijn blij met de overblijfmedewerkers van Trias. Wilt u erop letten dat de kinderen geen snoep mee naar school nemen?
De startgesprekken zijn goed verlopen en u heeft allemaal kennis kunnen maken met de leerkracht van uw kind.
Kortom het schooljaar is begonnen. Wij hebben er weer veel zin in en verderop in de nieuwsbrief
breng ik u op de hoogte van onze ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet,
Adelheid Bierman
Directeur
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ICT
In de groepen gaan we dit schooljaar werken met Chromebooks. Een Chromebook is eigenlijk een laptop, maar dan
volledig Webbased. Dat is dan ook de kracht van zijn snelheid. Tussen aanzetten en beginnen met de les zit pakweg
10 seconden. De komende weken gaan we ons verdiepen in
het gebruik en de tijd nemen voor de implementatie ervan.

Voorlopig worden de Chromebooks in de groepen ingezet
ter vervanging van de vaste computers. In groep 4 doen we mee met een pilot en zal de verwerking
van de rekenles digitaal gaan worden. We zijn erg blij met deze ontwikkelingen op digitaal gebied.
Komende maanden zullen de laatste groepen voorzien worden van nieuwe touchscreens. De digitale
smartboarden zijn verouderd en toe aan vervanging. We zijn heel blij dat het bestuur de investeringen in nieuwe borden mogelijk heeft gemaakt.
De nieuwe website is klaar. We hopen deze zo snel mogelijk online te krijgen.

Identiteit

De eerste vergadering hebben we met elkaar gesproken over identiteit. De Rank is een Protestant
Christelijk school. Op onze school streven wij ernaar de kinderen volgens de Christelijke normen en
waarden te begeleiden. Het is belangrijk dat we elkaar accepteren, waarderen, respecteren en helpen waar nodig is. Met het team hebben we gesproken over de manier waarop dit zichtbaar zal zijn
in de school. Iedere groep werkt met de methode Kind op Maandag. (Wie met Kind op Maandag
werkt, leert kinderen de rijkdom van de Bijbelse verhalen kennen en draagt bij aan de godsdienstige
ontwikkeling van kinderen. Elke week staat een thema centraal dat wordt afgeleid uit de drie Bijbelverhalen die per week op het rooster staan en aansluit bij de leefwereld van kinderen. Door het thema
ontdekken kinderen dat personen uit de Bijbelverhalen dezelfde soort vragen en ervaringen hebben
als zijzelf en dat God dichtbij is. De hele school volgt hetzelfde leesrooster en werkt met hetzelfde thema. Rond kerst en Pasen biedt Kind op Maandag speciale projecten, waarbij met de kinderen toegeleefd kan worden naar deze belangrijke christelijke feesten ( bron www.kindopmaandag.nl )
Verder hebben we met elkaar afgesproken dat we voor het eten op school even stil zijn met elkaar.
De leerkracht mag dit op eigen manier invullen. Dit geldt ook voor dag afsluiting. Het terugkijken
mag op eigen manier ingevuld worden. Dit kan zijn door middel van gebed maar ook een feedback
gesprek is mogelijk.
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Handvaardigheid
De komende maanden zal er in alle groepen handvaardigheidslessen gegeven worden. Marit May zal deze lessen verzorgen. Op deze manier willen we de creatieve lessen op school een extra verdieping geven.
Marit zal in haar lessen gebruik maken van haar boeken: Kunstenmakers.
https://jufmarit.wordpress.com/category/kunstenmakers/

Schoolfruit

Op initiatief van een ouder hebben we ons aangemeld
voor EU-schoolfruit. EU-Schoolfruit stimuleert kinderen
samen in de klas fruit en groente te eten. Deelnemende
basisscholen ontvangen 20 weken lang iedere week 3
stuks groente en fruit voor alle leerlingen. En dat helemaal gratis dankzij financiering van de Europese Unie.
Tijdens het programma gaan scholen ook aan de slag
met educatie rondom groente, fruit en gezonde voeding, in combinatie met het lesprogramma Smaaklessen. Het programma heeft tot doel: de consumptie van groente en fruit bij schoolkinderen te stimuleren
en kinderen gezonde eetgewoonten aan leren.
Inmiddels hebben we bericht ontvangen dat onze school mee mag doen met het project. Via schoudercom.nl ontvangt u verdere informatie.

Medezeggenschapsraad
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Medezeggenschapsraad (MR) 2018-2019
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen en ook de MR is voor het eerst bijeengekomen in de nieuwe samenstelling. Arja
en Esther zitten al enige tijd in de MR en zorgen voor de nodige continuïteit. Andreas en Tinka zijn nieuw in de MR.
De nieuwe samenstelling is als volgt:
Arja van der Voort-van Dasler, Leerkracht groep 5
Tinka Persoon, Intern Begeleider
Esther de Romph, Ouder en Secretaris Medezeggenschapsraad
Andreas Schuil, Ouder en Voorzitter Medezeggenschapsraad
De MR heeft er zin in om zich in te zetten voor de school. Ouders en leerkrachten allebei goed vertegenwoordigen, dat is
onze missie. Op dit moment werkt de MR aan een jaarplanning. Zodra deze klaar is, zal deze op Schoudercom worden
geplaatst.
Het zal weer een belangrijk jaar worden voor De Rank! Zoals bekend loopt op dit moment een locatieonderzoek voor
mogelijke nieuwbouw samen met De Kinderburg. De MR zal zich actief inzetten om het proces en de communicatie goed
te laten verlopen. Zo is de MR samen met de directie en het bestuur van Sophia scholen gestart met een werkgroep
waarin ouders, leerkrachten, de directie, het bestuur van Sophia scholen en de MR vertegenwoordigd zijn om mee te
denken over de mogelijke toekomstscenario's voor De Rank en de communicatie hierover.
Verder is de MR makkelijk te bereiken op het schoolplein of via Schoudercom!
We hebben er zin in.
Even voorstellen:
Andreas Schuil: Ik ben de vader van Sophie (groep 4) en Sara (groep 2) en woon nu bijna drie jaar in Sassenheim. Sophie
en Sara hebben het erg naar hun zin op de Rank en wil me dan ook graag de komende tijd inzetten voor de Rank als
voorzitter van de MR. Ik breng de kinderen meestal op dinsdag en breng en haal ze op vrijdag, dus spreek me gerust aan
als er vragen voor de MR zijn!
Esther de Romph: Ik ben de moeder van Levi (groep 6) en Jennifer (groep 3) en woon ondertussen al weer bijna 15 jaar
in Sassenheim. Ik zet me graag in voor goed onderwijs en een goede sfeer op De Rank . De Rank, de school waar we ongeveer 7 jaar geleden bewust voor gekozen hebben en waar onze kinderen het ontzettend naar hun zin hebben. Meestal
breng ik de kinderen naar school en op vrijdagmiddag haal ik ze ook op. Mocht je me ergens anders tegenkomen en vragen hebben over schoolzaken, stel je vragen gerust!
Arja van der Voort: Ik ben leerkracht op de Rank. Dit schooljaar ben ik de juf van de 22 kinderen van groep 5. Al heel wat
jaartjes ben ik werkzaam op de Rank. Mijn werk doe ik nog steeds met veel plezier. Ik vind het erg belangrijk dat elk kind
en zijn of haar ouders zich op onze school prettig en gezien voelen. Door in de MR plaats te nemen kunnen we met elkaar hier aan werken. Van dinsdag t/m vrijdag ben ik op school. Voor vragen en op-of aanmerkingen die de MR aangaan
ben ik altijd bereikbaar via Schoudercom of na schooltijd.
Tinka Persoon: Ik ben sinds vorig jaar intern begeleider op de Rank na op diverse scholen van Sophia te hebben gewerkt.
In mijn werk kan ik ervoor zorgen dat de kinderen die extra zorg nodig hebben, in overleg met hun ouders en leerkrachten, op de goede weg worden gezet. Om dat allemaal voor elkaar te krijgen is de steun van de MR erg belangrijk dus ik
denk graag mee over beleid en de te maken afspraken. Ik werk ook nog twee dagen op de Buitenplaats in Warmond
maar op dinsdag en donderdagmiddag kunt u mij altijd aanspreken op school. Via mail en Schoudercom ben ik ook goed
bereikbaar.

Medezeggenschapsraad:

Zoals eerder gecommuniceerd hebben de MR van de Rank, de directie van de Rank en het bestuur
van de Sophia Scholen het initiatief genomen om een werkgroep op te zetten. Deze werkgroep zal
helpen helderheid te verschaffen over mogelijke scenario’s voor de toekomst van de Rank en de
communicatie hiervan richting de ouders. Daarnaast gaat de werkgroep helpen om de ouderavond
voor te bereiden. De werkgroep zal een adviserende rol hebben.
Het is fijn om te zien dat een goede representatieve groep zich heeft aangemeld om hieraan te werken. Naast de MR bestaat de werkgroep uit:
Marie Elle Bakker, namens het bestuur van de Sophia Scholen
Adelheid Bierman, Directeur
José Hoffenaar, Leerkracht groep 6/8
Stephanie Dortwegt, Ouder van Beau (1/2)
Martinus Capelle, Ouder van Francien (6/8), Leendert (6/8), Reinier (3)
Simone Lesven-van der Leij, Ouder van Maïwenn (3), Manon (5)
Bianca Van Munsteren, Ouder van Fleur (3), Jasmijn (5), Roos (6/8)
Kyra Trouw-Gelderman, Ouder van Jens (6/8), Falco (3)
De werkgroep is op 13 september voor het eerst bijeengekomen. Het tijdspad van het locatieonderzoek is besproken met de mogelijk daaropvolgende beslismomenten. Vervolgens zijn drie mogelijke
scenario’s vanuit verschillende invalshoeken (ouders, leerlingen, leerkrachten, financien, stichting
Sophia scholen, gemeente,..) bekeken.
geen fusie geen verhuizing
twee scholen onder 1 dak
fusie en verhuizen naar de nieuwe locatie
Het was een zeer open en constructieve avond, veel informatie is gedeeld. De voor-en tegens zullen
teruggekoppeld worden tijdens de ouderavond van 16 oktober 2018 en er zal mogelijkheid zijn tot
het stellen van vragen. We willen er dan een open en toekomstgerichte avond van maken en hopen
dat veel ouders de 16e oktober aanwezig zullen zijn!
Namens de werkgroep,
Andreas Schuil, voorzitter MR
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Mijn naam is Jordy de Jong en ik ben dit jaar de leerkracht van groep 7. Ik ben 26
jaar en woon in Sassenheim. De afgelopen 6 jaar heb ik heel wat ervaring mogen
opdoen op een basisschool in Sassenheim en Leiderdorp. Ik heb les gegeven van
groep 4 tot en met groep 8, maar de laatste 2 jaar was groep 7 mijn vaste plek. Ook
heb ik me de laatste jaren mogen verdiepen in het verbeteren van de ICT kwaliteit
op de basisschool. Met de opgedane kennis van de afgelopen jaren hoop ik mijn
steentje bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling van De Rank. Naast mijn werk
ben ik spelend lid van De Feesttoeters en Adest Musica. Ooit begonnen op snare drum, maar inmiddels
actief op euphonium en trombone. De eerste schoolweken zijn alweer voorbij. Ik heb heel veel zin in dit
schooljaar en hoop er samen met de kinderen, de ouders en mijn collega’s een fantastisch jaar van te maken.
Beste ouders,
U heeft mij misschien in de wandelgangen voorbij zien lopen en bij deze stel ik mijzelf even voor. Ik ben Yvonne Kester- Zonneveld en werk sinds dit schooljaar de
maandag in groep1/2 en de donderdag in groep 3.
Sinds 6 jaar woon ik in Noordwijkerhout waar ik samen met mijn kersverse man
(wij zijn in de zomervakantie getrouwd) en zoontje van 5 maanden woon. Na 6 jaar
fulltime in Hoofddorp te hebben gewerkt vind ik het leuk om dit schooljaar op de
Rank te beginnen. Ik vind het een leuke uitdaging om in 2 verschillende klassen les
te geven en de kinderen veel nieuwe dingen te leren. Ik heb veel zin in het nieuwe schooljaar !

Mijn naam is Margaret de Graaf. Ik ben sinds dit schooljaar werkzaam op de Rank
in groep 3. Ik ben getrouwd met Co en heb 3 kinderen en 2 (bijna 3) kleinkinderen.
Mijn hobby’s zijn: reizen, lezen, wandelen en fietsen. Sinds 1975 ben ik werkzaam
in het onderwijs. Ik heb gewerkt in groep 1 /2, groep 3 , groep 4, groep 3/4 en
groep 4/5 op Basisschool Beekbrug. Helaas heeft deze school in juli de deuren
moeten sluiten, maar ik heb een fijne werkplek teruggekregen op de Rank, met
fijne collega’s en leuke kinderen.

Even voorstellen: Mirjam Schouten
Ik werk 's maandags op De Rank in groep 5 en dinsdag, woensdag in groep 8 op
De Kinderburg.
Hiervoor werkte ik in Noordwijk in groep 7/8. Naast mijn werk als leerkracht, coach
ik jongeren en volwassenen. Op weg naar de beste versie van jezelf; is een ontwikkelingsdoel op school, maar ook lang daarna vaak een uitdaging.
Ik hoop uw kind een stukje op die weg, te mogen begeleiden.
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Informatie-avond Help! mijn kind is hoogbegaafd
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Hillegom organiseert op 04 oktober 2018 van
interactieve lezing over het opvoeden van hoogbegaafde kinderen.

19.30-21.30 uur een

Tijdens deze informatieavond hoor je wat er komt kijken bij hoogbegaafdheid en hoe je begaafde kinderen het beste
kunt ondersteunen. Waarom reageren (hoog)begaafde kinderen anders dan andere kinderen. Welke ondersteuning
hebben deze kinderen nodig?
Geïnteresseerd? Aanmelden kan via deze link
Meer informatie en aanmelding CJG cursussen
Website:

www.cjgcursus.nl

E-mail:

info@cjgcursus.nl

Telefoon:

088 254 23 84
@ cjgcursus

