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Rapporten
Deze week kreeg u het eerste rapport van dit schooljaar.
Op veel plekken was duidelijk vooruitgang te zien en soms viel het wat tegen.
Leren is meer dan een goed cijfer voor rekenen, taal en lezen. Leren is jezelf ontwikkelen en
dat doen we een leven lang.
Belangrijk daarbij is het hoe we het onze kinderen laten zien, door wie we zelf zijn.
Hoe we reageren op alles wat op ons afkomt. De leuke dingen, maar ook als het tegenzit.
Kinderen zijn daarin soms de spiegel voor onszelf. Ook dit hebben we bij de rapport
bespreking vaak gehoord. “Zo was ik vroeger zelf ook” of “Ik was daar ook niet goed in”.
Zelf nadenken over wat je jouw kind wilt leren is belangrijk om het daarna ook te kunnen
doen. Wil je je kind helpen bij het leren lezen? Ga voorlezen of samen prentenboeken kijken.
Helpen met rekenen is ook ganzenbord ‘of mens erger je niet’ spelen. Niet op de computer,
maar gewoon aan tafel. Kinderen leren het tellen zo ongemerkt. Ze leren ook omgaan met
verlies en winst. Met rekening houden met de ander.
Voor u en ons ligt daar de uitdaging om de kinderen te laten groeien in wie ze zelf mogen
zijn.
Dus toon je ware kleur maar aan ware mensen
Neem in bescherming wat je maakt tot wie je bent
Al wil de wereld steeds je hart zien zonder grenzen
Als jij dat niet wil, nou dan heeft de wereld pech
Deze is voor jou en niemand anders
Deze is voor jou en hoe jij je kent
En wie pas van je houdt als je verandert
Die zal nooit snappen hoe bijzonder je al bent.
Schoolbel
We zien de laatste weken dat kinderen steeds vroeger op school komen.
Dit maakt voor hen de schooldag extra lang.
Om half negen gaat de eerste bel. Dit is het teken dat de deur opengaat en dat de
kinderen naar binnen mogen. Ze hebben daarvoor de tijd tot kwart voor negen.
Dan gaat weer de bel en gaat de schooldag echt beginnen.
De eerste bel is dus niet het teken dat je op school moet zijn, maar dat je nog een kwartier
hebt. Vanaf dat moment is er ook een teamlid als deurwacht in de hal aanwezig om zo nodig
korte berichten door te geven.
Alleen de kinderen van groep Rood worden helemaal tot in de groep gebracht door de
ouders.
Voor een enkele andere leerling is daar een uitzondering op gemaakt omdat dit voor een
goede start van de schooldag noodzakelijk is. Dit gaat altijd in overleg tussen ouder en
leerkracht.
Wilt u meedenken met uw kind hoe laat hij/zij naar school moet gaan om op tijd, 8.45 uur, in
de klas te zijn?
Plein
Onze kinderen spelen in de pauzes op het plein in twee groepen buiten en er is pleinwacht
om dit in goede banen te leiden.
Voor sommige kinderen is samen spelen best een ingewikkeld iets. Daar helpen we hen zo
goed mogelijk mee, door bijvoorbeeld de Move Mates.
Kinderen uit de bovenbouw, die met de andere kinderen spelletjes doen en begeleiden.
Samen spelen is best moeilijk en toch kan je dit het beste leren door het te doen. Dat is wat
we in de groepen oefenen en op het plein doen.
Soms merken kinderen dat er grenzen zijn aan het samen spelen, omdat er geen ruimte is,
omdat er geen materiaal is, of omdat het andere kind iets anders wil. Het kind kan altijd aan
de pleinwacht vragen om hulp. Hulp betekent soms het verder uitleggen en soms ook het
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grenzen stellen aan gedrag van de ander. We doen dit zoveel mogelijk passend bij de
leerling. Soms kan dit vragen oproepen bij u als ouder.
We vragen u om dan naar de eigen leerkracht te gaan en deze vragen te bespreken.
U helpt ons door dit met ons te bespreken en niet zelf in de situatie te stappen.

Parkeren
De Bleek en het Zwanengat blijven smalle straten en daarom blijft parkeren in de
daarvoor bestemde vakken een belangrijk aandachtspunt.
Niet op de stoep, niet voor een inrit van de buren en niet voor een al geparkeerde auto.
Helpt u mee voor de veiligheid van al onze kinderen?
Gelukkig merken we al dat het voorjaar in aantocht is. Een goed moment om te kijken of
fietsen niet een betere manier is om naar school te komen.

Ouderbijdrage
Gelukkig hebben een aantal ouders gereageerd op onze oproep en het nog te
betalen bedrag overgemaakt. Dank u wel!
Voor een aantal mensen is dit toch nogmaals een herinnering!

Van de kindernevendienst
Veertigdagentijd project PKN Vianen – Een teken van leven
In de veertigdagentijd gaan we met elkaar op weg naar
Pasen. Het thema van deze veertigdagentijd is ‘’Een teken
van leven’’.
We beginnen het project met het verhaal van Mozes en de
brandende braamstruik. We zullen ontdekken dat mensen
steeds opnieuw mogen hopen op een teken van leven.
Met Pasen zullen we horen hoe verlaten Jezus zich
voelde, toen zijn weg in het donker leek te eindigen. Maar
ook toen gaf de hemel een uitweg. Dwars door de dood
heen gaf God zijn teken van leven.
Ook wij mogen uitzien naar tekens van leven. We kunnen
erom bidden, maar we kunnen ook een teken van leven
doorgeven aan elkaar. Door elkaar te troosten, voor elkaar
te bidden. We kunnen er zijn voor iemand, en daarmee zeggen; ook voor jou is er een teken
van leven.
Elke zondag wordt er een thema behandeld en er wordt natuurlijk ook geknutseld. Op eerste
paasdag staan we stil bij de opstanding van Jezus.
Alle diensten worden gehouden in de Grote Kerk,
Korte Kerkstraat 1, aanvang 10.00 uur.
Alle kinderen van de basisschool zijn welkom!
Voor de jongste kinderen is er oppas.
De veertigdagentijd start op 1 maart 2020.
Voor meer informatie:
Karin Wammes (373827) en Inge van der Gun (320057)
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Uitnodiging voor alle kids:
In de voorjaarsvakantie zijn jullie weer
van harte welkom bij de
VakantieBijbelWeek in Vianen.
We gaan luisteren naar bijbelverhalen
rond het thema ‘Schatrijk!’ en hebben
mooie activiteiten voor jongere en oudere
kids zoals knutselen, sport en spel,
escaperoom voor 8+ en natuurlijk een
hoop gezelligheid.
Kom je ook?
De VakantieBijbelWeek vindt plaats op dinsdag 25, woensdag 26 en donderdag 27
februari van 10.00-12.15 uur in basisschool De Rank (’t Wed 14-16).
Bij binnenkomst is er een bakje koffie/thee voor jullie ouders.
Toegang is gratis.
We zien uit naar je komst!
Hartelijke groet, team VBW Vianen

Krokusvakantie
Van 24 t/m 28 februari a.s. hebben wij krokusvakantie.
We wensen iedereen een fijne week en hopen de kinderen op maandag 2 maart a.s.
weer te zien!
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