




KALENDER
Maandag 30 januari studiedag. Alle
leerlingen zijn vrij
10 februari rapport mee
13 en 16 februari oudergesprekken
Voorjaarsvakantie 20 t/m 24 februari
Website:
www.derankdeventer.nl

Email:
info@derankdeventer.nl
absentie@derankdeventer.nl
ouderraad@derankdeventer.nl

Week 4: 23/01 – 27/01
Dat is beter
Lucas 4:31-40
In de synagoge staat een man die zichzelf
niet is. Als hij Jezus ziet, schreeuwt hij het
uit. ‘Wat hebben wij met jou te maken?’
Jezus zorgt ervoor dat het rustig wordt in
zijn hoofd. Dat is beter. Ook de
schoonmoeder van Petrus, die ziek op bed
ligt, wordt door Jezus beter gemaakt. Het is
een wonder.

Week 5: 30/01 - 03/02
Ongelooflijk waar
Lucas 5: 1-11, 17-26
Als je de hele nacht al gevist hebt maar je
hebt niks gevangen, dan lukt het gewoon
niet. Dan kan iemand wel zeggen dat je het
nog eens moet proberen, maar jij weet wel
beter. Hoewel… Als Jezus het zegt, luistert
Simon Petrus toch. Zijn net komt
ongelooflijk vol te zitten.
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Ouderraad
De ouderraad ondersteunt het team bij de
organisatie van diverse activiteiten, zoals het
Sinterklaasfeest, het in Kerstsfeer brengen
van de school, de Nieuwjaarsborrel, de
Koningsspelen en de musical. Naast het
verrichten van hand en spandiensten, heeft
de OR ook gezorgd voor het aanschaffen van
nieuw spelmateriaal voor alle groepen en
voor het schilderen van de pleinbankjes in de
Daltonkleuren.
Momenteel bestaat de ouderraad uit de
volgende leden:
Voorzitter Debora Keur: moeder van Iris
Jager (groep 4) en Rik Jager (groep 6B/7A)
Penningmeester Danielle Temmink: moeder
van Bram Temmink (groep 6B/7A) en Renske
Temmink (groep 4)
Secretaris Herma van den Belt: moeder van
Jelte (groep 6A), Thomas (groep 6B/7A) en
Sybe (groep 1/2A)
Wim Blankvoort: vader van Dianne
Blankvoort (groep 6A)
Janneke Veeneman: moeder van Rens
Veeneman (groep 1/2 A) en Elin Veeneman
(groep 4)
Roy Poortmans: vader van Roos Poortmans
(groep 6A) en Maxim Poortmans (groep 3)
Maureen Vos: moeder van Anouk Vos (groep
7B)

Jeroen Stam: vader van Floor Stam (groep 8)
en Emmy Stam (groep 4)
Susanne Kocx: moeder van Anna van Kastel
(groep 8), Luuk van Kastel (groep 6B/7A) en
Stan van Kastel (groep 3)
Marja Boermeester: moeder van Merle Knol
(groep 7B) en Mila Knol (groep 6A)
Mocht u ook een positieve bijdrage willen
leveren aan de gang van zaken op de school
van uw kind(eren) en lid willen worden van de
ouderraad, dan kunt u zich hiervoor
aanmelden via
ouderraad@derankdeventer.nl.
Mart speelt viool. De klas begon spontaan
mee te zingen met de muziek van de viool.
Studiedag
Maandag 30 januari zijn alle leerlingen vrij
i.v.m. een studiedag. Op deze studiedag
staat het werken naar een Integraal
Kindcentrum en de doorgaande daltonlijn
centraal. Deze dag zullen ook collega’s van
Samenko en Raster Kinderwerk aansluiten.

Start juf Else
Vanaf volgende week is juf Else weer terug
van haar zwangerschapsverlof. Juf Lyan is
inmiddels ingezet t.b.v. het
zwangerschapsverlof van juf Marjon in groep
7b.

Nieuws uit groep 6
Rapportmappen
Groep 6 heeft de week voor de kerstvakantie
samen met groep 4 geknutseld. Wat was het
leuk om dit samen met groep 4 te doen. De
ene helft van de klas ging naar groep 4 en wij
kregen er kinderen van groep 4 bij. Iedereen
kon kiezen wat hij of zij wilde doen.

Op vrijdag 10 februari krijgen de leerlingen
hun rapport mee. Mocht de rapportmap nog
niet ingeleverd zijn wilt u dit dan z.s.m. nog
doen?

Gebedsgroep
Komende woensdag, 25 januari, bidden we
weer samen voor de school. Dit keer speciaal
voor de kinderen uit groep 4. U bent van
harte uitgenodigd! (Verschoorstraat 20, vanaf
9 uur)

Kinderdienst Ichtuskerk
In de bijlage leest u een uitnodiging voor de
kinderdienst in de Ichtuskerk op 29 januari.

Het volgende Rankblad kunt u in week 4
verwachten.
Namens het team van De Rank,
Mariët van der Worp

