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Dalton en verantwoordelijkheid
durven nemen

Week 5: 01/02 - 05/02
Weet ik veel?
1 Koningen 3:1-15, 16-28. 4:21-34
Salomo mag aan God vragen wat hij maar
wil. Hij kiest niet voor rijkdom, maar voor
wijsheid. Dat hij inderdaad een wijze koning
is, blijkt als er twee vrouwen bij hem komen
die ruzie maken om een kind. Koning
Salomo heeft een slim plan om te
ontdekken wie de moeder van het kind is.

Week 6: 08/02 - 12/02
Super!
1 Koningen 6+7; Spreuken 1:1-7.20-23;
Hooglied 1:1+8:6-7
Koning Salomo liet een prachtige tempel
bouwen en een schitterend paleis. Ook
schreef hij veel wijze spreuken en mooie
liefdesliederen.

Het onderwijs wordt teveel belast met
administratieve taken. In het programma
Monitor van zondag 10 januari werd dit
onderwerp stevig onder de loep genomen.
Een inspecteur uit het noorden van het land
nam zijn verantwoordelijkheid door aan te
geven dat het niet de inspectie is die deze
administratieve last oplegt. "De bedoeling is
dat het kind gevolgd wordt op papier". "Dat is
niet hetzelfde als administratie?", vroeg de
reporter. Het antwoord bleef uit. De
hoofdinspecteur primair onderwijs nam in
dezen zijn verantwoordelijkheid niet door zijn
mening niet te geven. Dan maar naar de
staatssecretaris van onderwijs. Sander
Dekker koos uiteindelijk de zijde van de
onderwijzer die een beroep zou doen op hem
om hem te steunen in de strijd tegen de
administratieve rompslomp. Hij was de
volgende schooldag het gespreksonderwerp
aan de koffietafel van vele scholen.
Lees verder op de website van de NDV, actueel,
column van Willem Wagenaar, voorzitter

Als school vinden wij het belangrijk dat
leerlingen goed gevolgd worden in hun

ontwikkeling. Het bewust bezig zijn met dat
wat je de leerling aanbiedt is hierbij veruit het
belangrijkst!
Rapportgesprekken
Deze week krijgt u een uitnodiging
toegestuurd voor de oudergesprekken voor
uw kind(eren). De oudergesprekken voor
leerlingen van groep 8 worden apart
ingepland omdat deze gesprekken 15
minuten duren. Dit i.v.m. het eindadvies voor
het Voortgezet Onderwijs.

prinses van het land weg en degene die haar
vindt, mag met haar trouwen.
Drie broers gaan één voor één op zoek. De
sterkste redt het niet, de slimste ook niet. De
jongste, meest sociale broer vindt uiteindelijk
de prinses bij een verdrietige reus.
Die reus had niemand om te spelen en
daarom liet hij het af en toe flink waaien.
De prinses trouwt met de broer en ze worden
koning en koningin. Als de reus zich af en toe
wat eenzaam voelt gaan ze bij hem spelen.
De kinderen geven aan dat ze het leuk,
grappig, fantastisch, goed, gek, super en
superdepuper vonden.

Studiedag leerkrachten
Aanstaande vrijdag 5 februari is er een
studiedag voor alle leerkrachten. De kinderen
zijn deze dag vrij. Op de studiedag staan de
groepsplannen en de keuze van de nieuwe
taalmethode centraal.

We hebben drie kwartier genoten van één
man met heel veel creativiteit.
Rijdende ouders: heel hartelijk bedankt!

Voorstelling voor de kleuters: Papierazzi

Avond4daagse

Woensdag 27 januari 2016 zijn we met de
kleutergroepen naar een voorstelling
geweest.
Deze voorstelling werd aangeboden door
Bureau Kunstcircuit en gegeven in een
basisschool in Lettele.
Er speelde zich een verhaal af in een land
waarin alles van papier was, zelfs de
mensen.

Hallo Allemaal,
Inmiddels is de organisatie voor de avond
4daagse van De Rank al weer begonnen.
Ik wil jullie alvast mee nemen in de planning.

Het
gevaarlijkst
voor die
mensen
was de
wind.
In het
verhaal
waait de

De avond 4 daagse is van Maandag 23 mei
tot en met Donderdag 29 mei
De inschrijving voor de school is van
Maandag 18 april tot en met Woensdag 11
mei.
Inschrijven doen we vanaf dit jaar uitsluitend
digitaal via een Website.
Onze website is
http://www.vanyzendoorn.nl/a4d-derank/
Hierop vind je onze planning, ons laatste
nieuws en kun je een proef inschrijving doen.
Alvast veel wandel groeten,
De organisatie van de Avond 4daagse van de
Rank

Raquel Matakoepan uit groep 4
Timo Brinks uit groep 6b
Femke Janssen uit groep 6b
Levi Messing uit groep 5b

BSO de Rank.
In de week van 11 t/m 15 januari hebben de
kinderen ijsberen geknutseld of zoals de
kinderen zeiden ‘’ijsvarkens’’
Het volgende Rankblad kunt u in week 7
verwachten.
Namens het team van De Rank,
Mariët van der Worp

Onze jarigen in februari zijn:
Vera Weber uit groep 4
Nathalie Olthof uit groep 5a
Lucas Oosterhuis uit groep 7
Feli de Jong uit groep 1b
Marko Vonk uit groep 5a
Ryan Pentury uit groep 1b
Merle Knol uit groep 6b
Renske Temmink uit groep 4
Romee van den Elsen uit groep 5b
Timo Vogelzang uit groep 4
Isabella Liebers uit groep 6b

