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Geachte ouder(s) / verzorger(s),
Start nieuwe schooljaar
Afgelopen week zijn we gestart met het cursusjaar 2019/2020.
Het ene kind gespannen, de ander heel enthousiast, hier en daar soms een traan maar
uiteindelijk is iedereen de dag goed gestart. De komende twee weken staan in het teken van
de “gouden weken”. Deze weken dragen bij aan het bouwen aan het groepsgevoel en aan
een goede sfeer in de groep en in de school.
Passend bij de diversiteit van de kinderen van onze school wil ik u graag het volgende
gedicht van Chris Lindhout meegeven:
Een groep vol kleine mensen…
Een groep vol kleine mensen
En iedereen heeft wat.
De een is druk, de ander stil
Bont palet vol kleurverschil
Zo gaan ze hun levenspad
Een groep vol kleine mensen
De ene netjes en de ander brutaal
De slimme en de wiebel
De bijdehante en de giebel
Ze spreken een eigen taal
Een groep vol kleine mensen
En wij mogen met ze mee
De doerak en de lieve
De spriet en de massieve
Wij volgen hun wel en wee
Een groep vol kleine mensen
Aan ons toevertrouwd
Laat me ze vertrouwen
Laat me van ze hou-en
Zoals U van mij houdt.

Parro en AVG
Als school willen we er alles aan doen om zorgvuldig en gepast met de privacy van kinderen
om te gaan. Elk schooljaar heeft de school toestemming nodig om beeldmateriaal van
leerlingen te delen. Dit deden wij altijd middels een formulier. Dit jaar kunt u via de app van
Parro toestemming geven. U ontvangt via Parro een uitnodiging en een uitleg hoe u uw
voorkeur kunt aangeven.
Luizentassen
Luizentassen kunnen niet voorkomen dat een kind soms hoofdluis krijgt. Regelmatig
controleren is wel effectief. Het komende schooljaar willen we vanuit school aan nieuwe
leerlingen in groep 1 en 2 nog wel luizentassen verstrekken maar dan vooral uit praktische
overwegingen. In de winterperiode is een luizentas makkelijk om handschoenen/sjaals in op
te ruimen. Als een kind vanaf groep 3 nog een luizentas heeft kan het deze nog gewoon op
school gebruiken. Maar het is in de groepen 3 t/m 8 niet meer verplicht om je jas en tas in
een luizentas op te hangen. We zullen aan het eind van het jaar evalueren hoe het ons
allemaal bevallen is.
Informatie avond
Op donderdag 19 september is de jaarlijkse informatieavond. In 45 minuten vertelt de
leerkracht informatie over wat er gedurende het schooljaar aan bod komt en er is
gelegenheid om als ouders elkaar te ontmoeten en elkaar beter te leren kennen.
Hieronder ziet u het tijdschema:
18.45 uur
19.00 uur
19.45 uur
20.00 uur

Inloop met koffie/thee
Informatieavond voor de groepen 1/2 , 5/6 en 5/7
Koffie/thee
Informatieavond voor groepen 3 , 4 en 8

U hoeft zich niet speciaal aan te melden voor de informatieavond.

Schoolkamp groep 7 en 8
Van maandag 23 tot en met woensdag 25 september gaan de kinderen van de groepen 7
en 8 op schoolkamp. Naast meester Rogier en juf Rosa zal ook juf Carmen met schoolkamp
meegaan. Ook zullen er op verschillende momenten meerdere collega’s aanwezig zijn.
We hopen dat de kinderen een fantastische tijd zullen hebben op het kamp.
Juf Carmen zal tijdens het kamp op maandag en dinsdag vervangen worden door een
inval juf: juf Leanne.
Voor het groep 5 deel van de combigroep 5/7 is juf Kim er op maandag en dinsdag en is juf
Aloysa er op de woensdag.

Fietskeuring In de eerste week van oktober wordt er in Harderwijk weer de jaarlijkse
fietsenkeuring gehouden. Op dit moment is de specifieke datum nog niet bekend. We zullen
u hiervan op de hoogte stellen als wij zelf ook meer weten. Wel kunt u natuurlijk de komende
weken gebruiken om ervoor te zorgen dat de fiets van uw kind weer tip top in orde is. Op het
onderstaande zal worden gecontroleerd.

Jarig in september

1 sept
4 sept
4 sept
4 sept
4 sept
6 sept
7 sept
8 sept
9 sept
9 sept
11 sept
12 sept
18 sept
19 sept
20 sept
20 sept
21 sept
23 sept
27 sept
29 sept

Bram
Ryan
Sam
Guus
Solane
Fleur
Jelle
Lieke
Maud
Mason
Timo
Elize
Tygo
Maud
Sem
Fleur
Jovi
Yfke
Manoah
Liam

1c/2c
5/6
5/7
3
5/7
4
5/7
1c/2c
5/7
1a/2a
1b/2b
3
1b/2b
3
5/7
8
1c/2c
5/6
4
4

19 september
23 t/m 25 sept.
26 september
2 oktober
9 oktober
15 oktober
zitten)
21 t/m 27 okt.
28 okt.
6 november
11 t/m 22 nov.
5 december
17 december

Informatieavond
Kamp groep 7 en 8
Groep 7 en 8 om 10.30 uur op school.
Start Kinderboekenweek
Studiedag leerkrachten VCO; alle kinderen vrij!!
Schoolfotograaf; groepen, portretten, broertjes/zusjes (die op school
Herfstvakantie
Studiedag team de Rank; alle kinderen vrij!!
Dankdag
10 minutengesprekken
Sinterklaas
Kerstviering

Hartelijke groet, mede namens het team,

Jacqueline Hüther
Directeur CBS De Rank

