Schooljaar 2016-2017
2016
Nummer
www.derank.scopescholen.nl
derank@youscope.nl

In deze nieuwsbrief:

In deze nieuwsbrief:
Cursus positief opvoeden
Leerlingenraad
Studiedag 6 oktober
Kanjerregel
Kind op maandag

Beste ouders, verzorgers,

In de afgelopen weken zijn we, als MT, in de klassen geweest om te kijken hoe de kinderen en
leerkrachten de start hebben beleefd. Er is veel enthousiasme: kinderen en leerkrachten stralen
uit dat ze er zin in te hebben. Veel ouders hebben we tijdens de informatieavonden mogen
ontmoeten. Er zijn mooie presentaties gegeven, door ieder op zijn/haar eigen wijze. Goed om te
zien. Als u niet geweest bent, dan heeft u echt iets gemist…. Gelukkig bestaat er internet en zult u
door de leerkrachten via mail over het vertelde worden geïnformeerd.
Dinsdag 20 september zijn de groepen 1 tot en met 7 op schoolreisje gegaan. Heerlijk om de verwachtingsvolle gezichten ’s morgens binnen te zien komen. Prachtig weer en fijn dat iedereen weer veilig thuis is gekomen.
Het team van de Rank wenst u een heel fijn weekend toe.

Cursus Positief opvoeden

Agenda:
6-10 studiedag alle
groepen
7-10 nieuwsbrief 4

Voor ouders met kinderen van 2 tot 12 jaar die meer begeleiding willen bij opvoedproblemen biedt het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) de cursus ‘Positief opvoeden’. Deze start op 20 september en op 4 oktober
op verschillende locaties. Is het opvoeden soms lastig? Zou je willen dat je kind zich wat beter aan de regels
houdt? Wil je opvoeden zonder steeds ‘nee’ te moeten zeggen? Of ervaar je de opvoeding soms als te
zwaar? Kom dan naar de cursus “Positief opvoeden’. Tijdens ‘Positief opvoeden’ leer je waardoor gedragsproblemen van kinderen ontstaan. Je leert hoe je het gewenst gedrag bij jouw kind kunt stimuleren, hoe om
te gaan met ongewenst gedrag en hoe te voorkomen dat situaties uit de hand lopen. Hierbij wordt de
methode ‘Triple P’ gebruikt (Positief Pedagogisch Programma), die al jarenlang haar effectiviteit bewijst en
vele families heeft geholpen. Door kinderen op een positieve manier te ondersteunen en tegelijk goed voor
jezelf te zorgen kun je kinderen stimuleren in hun ontwikkeling en de sfeer thuis verbeteren. De cursus is
bedoeld zowel voor ouders die problemen willen voorkomen als ouders van kinderen met emotionele en/of
gedragsproblemen. De cursus duurt acht weken en bestaat uit vijf groepsbijeenkomsten van twee uur en
drie telefonische contacten met de trainer.
Data en locaties
Datum: start 20 september 2016 Tijd: 19.30-21.30 uur
Locatie: Leiden
Datum: start 4 oktober 2016 Tijd: 19.30-21.30 uur
Locatie: Alphen a/d Rijn, Gouda, Katwijk
Kosten: € 25,- per persoon
Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden ga naar:
www.cjgcursus.nl!

Leerlingenraad:
Ook leerlingen willen we graag betrekken bij het onderwijs op De Rank. We doen het immers
samen. We hebben er voor gekozen om uit elke groep (vooralsnog vanaf groep 5) een vertegenwoordiger te kiezen die in de leerling-raad zitting neemt. Juf Hedwig en juf Simonetta vergaderen
samen met deze groep kinderen. Zij mogen zelf onderwerpen kiezen om over te praten of aan te
werken. Wij zullen de leerling-raad advies vragen over de onderwijskundige zaken waarbij we graag
de mening van leerlingen horen.
In de leerlingenraad zitten:
Fiene (gr6), Esmee (gr6), Kaja (gr6), Sanne (gr7), Raquel (gr 7/8), Isabella (gr8), Aimy (gr5) Lili
(gr5). Uit groep 5 a sluit de volgende vergadering nog iemand aan.
We hebben nagedacht over wat we als leerlingenraad in school kunnen betekenen.
De volgende onderwerpen zijn genoemd:

Goede bordstiften

Fietsenrekken op de NBS anders neerzetten

Zonnepanelen op het dak (geweldig idee!)

Schone wc en in de bovenbouw prullenbakken in de wc

Voetbalnet aan de straatkant, op het grote plein.

Meer krukken

Een beamer die werkt

Zonneschermen op de NBS laten nog licht door, misschien nog gordijntjes

Een vraag van ons als school: Vanaf wanneer zou je Engels moeten geven aan basisschoolkinderen.
Hier waren de kinderen vrij duidelijk in: vanaf groep 6 gaan spelen met woorden uit de directe omgeving.
Vanaf groep 7/8 een methode. Bij kleuters en groep 3/4 liedjes en versjes aanleren.
Studiedag 6 oktober
Donderdag 6 oktober zijn de kinderen vrij i.v.m. een studiedag voor de leerkrachten.
Kanjerregel van de week:
Ik sta niet toe dat een kind gepest wordt, ik neem het op voor de ander.

Gezonde traktatie tip 3: de fruitprikker

Kind op maandag
In unit 1 en 2 vertellen we de volgende verhalen:
Een duif met een takje, Genesis 8:1-14
Uit de ark, Genesis 8:15-9:7
God sluit een verbond met Noach, Genesis 9:8-17
In de midden- en bovenbouw komen de volgende verhalen aan bod:
Het verschil, Exodus 7-10;12:29-42
De farao is anders dan God. In heel Egypte is het anders dan in het gebied van de Israëlieten. Het volk Israël
trekt weg in de nacht, op weg naar het land dat God beloofd heeft.
Hoe nu verder? Exodus 14,16,17
De farao gaat achter de Israeilieten aan. Ze komen bij de Rode Zee; hoe moet het nu verder? God wijst de
weg. Hij geeft ook brood uit de hemel en water uit een rots. Als mensen niet weten hoe het verder moet, weet
God het wel.
Denkt u aan de rapporten en de toestemmingsformulieren persoonlijke gegevens en beeldmateriaal?

