
 

Week 35 

28  augustus 2020 
 

 

  

 

Nieuwsbrief  

 

Bij deze de eerste nieuwsbrief van dit schooljaar. De nieuwsbrief verschijnt tot aan de 
herfstvakantie iedere week, zodat we u goed op de hoogte kunnen houden over de 
opstart op de Rank. Na de herfstvakantie zult u om de week op vrijdag van ons horen via 
de nieuwsbrief. Hierin zullen we u informeren over alle belangrijke zaken die dit schooljaar 
voor groep 7 van belang zijn. In het informatieboekje, dat uw kind mee naar huis heeft 
genomen, staat de algemene informatie over het schooljaar. In de nieuwsbrief zal de 
informatie wat specifieker en uitgebreider zijn. Wij proberen u zo goed mogelijk op de 
hoogte te houden van alles wat er in de groep gebeurt. Wij wensen alle leerlingen een fijn 
en bijzonder schooljaar in groep 7!  
 

 

Goede start op de Rank  

 
 
Afgelopen maandag kwamen er wat gespannen, maar ook 
enthousiaste en trotse gezichtjes op de Rank aan. De 
leerkrachten hebben de leerlingen bij de ingang opgevangen 
en welkom geheten. Al snel wisten de leerlingen elkaar het 
fietsenhok te wijzen en ook het ophangen van de jassen en 
tassen was in mum van tijd geregeld. Enthousiast zochten de 
leerlingen een plekje in het lokaal en er werd meteen volop 
gekletst over de vakantie en over het lokaal.  
 

 
Tot aan de pauze hebben we met elkaar gesproken over de vakantie en het schooljaar. De leerlingen stelden veel 
vragen, waardoor we al veel afspraken hebben kunnen maken en al snel veel duidelijk werd. Ook hebben we 
verwachtingen uitgesproken naar elkaar. We hebben veel groepsvormingsspellen gedaan en daardoor werd de sfeer 
al snel ontspannen. We hebben leermaterialen uitgedeeld, een vakantieverhaal geschreven en  groepsspellen 
gespeeld om het groepsgevoel te versterken. Spellen als de lege stoel, stoorzender en woord tekenen.  Ook spraken 
we af dat als we iets misten we een lijstje voor meester Ruud zouden maken, zodat hij dit naar de Rank kan brengen. 
Tot nu toe hebben we nog maar weinig kunnen noteren. Het was natuurlijk ook even wennen op de speelplaats. 
Toch hebben we gezien dat er meerdere kinderen ook kinderen van de Rank al kenden. Daarbij hebben we 
uitgedragen dat als je op vakantie op de camping bent je ook met andere kinderen speelt en dat dit in principe niks 
anders is. De gymles hebben we met 7A en 7B door elkaar gedaan waarbij we de kinderen diverse pleinspelen 
hebben laten doen. De kinderen hebben in groepjes gezocht naar wat de normen zijn die ze hooghouden. Eerst op 
individueel niveau, daarna op groepsniveau en vervolgens op klasniveau. Hierbij kwamen de volgende normen naar 
boven:  
 

Betrouwbaarheid/vertrouwen, lief/vriendelijk en behulpzaam/zorgzaam (in groep 7B) 
Samenwerken – verantwoordelijkheid – vertrouwen (in groep 7A) 
 
 



 
Even een paar kleine afspraken op een rij: 
- we zetten de fiets in het fietsenhok van de bovenbouw; 
- we komen door de ingang bij ons klaslokaal naar binnen, vanaf 8.15 is de deur open en komen de leerlingen naar 
binnen;  
- we spelen in de kleine pauze samen met de leerlingen van de Rank (groep 6-7-8) buiten; 
- in de grote pauze spelen we bij het ‘fort’ (naast de speelplaats van de onderbouw) met onze 2 groepen 7; 
 
Dinsdag zijn we al gestart met een aantal lessen, veel leerlingen hadden hier wel zin in. Het was fijn om weer lekker 
aan het werk te gaan.  
 

 

Geschreven door Yara en Julia (7A)  
 

 
Veel kinderen komen op de fiets en dat gaat goed en de rest van de kinderen komen ook goed aan op school. En het 
is leuk hier op school. Het is leuk om met kinderen op school aftespreken om me te fietsen met elkaar. We hebben 
ook een leuke klas omdat we met de zelfde kinderen in de klas zitten als vorig jaar. En het gaat goed op school. We 
hebben leuken juffen. En een lieve stasiaren. We zitten in groepjes. We doen aan social shuffle dat is een website 
waarbij je doet shuffelen en dan krijg je iederen week een nieuwe plaats in de klas en leer iedereen uit de klas 
kennen. We spelen in de kleine pauze op de speel plek van de Rank en de grote pauze spelen wij bij het fort. 
 
 

Oudergesprekken 

 

Net zoals voorgaande jaren zijn er geen kennismakingsgesprekken meer met alle 
ouders. Wilt u toch graag een kennismakingsgesprek, laat dit even weten, dan plannen 
we deze nog voor de herfstvakantie in. Een aantal ouders zullen wij benaderen om een 
afspraak te maken, u ontvangt deze week of begin volgende week een mail van ons.  

 

Groepsvorming 

 
In deze eerste periode tot aan de herfstvakantie is er veel ruimte voor activiteiten 
rondom groepsvorming. Dit zijn activiteiten waarbij we nog dieper kennis maken 
met elkaar. Daarna gaan we doorpakken in het verder vormen van een eenheid van 
de groep, hierbij focussen we ook op rolneming in de groep. In het kader van 
groepsvorming gaan er ook theaterlessen plaats vinden. Deze lessen starten 
aankomende week en worden verzorgd door Brede School Veldhoven.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
Stagiaire 

 
 

Ik zal mezelf even kort voorstellen. Mijn naam is Amy Lintsen en ik ben het komende jaar stagiaire in groep 7A. 
Inmiddels ben ik al afgestudeerd als dierverzorgster en dankzij een verkort traject hoop ik aankomend schooljaar 
mijn papier te mogen behalen voor onderwijsassistent. Mijn opleiding volg ik op het Summa College te Eindhoven. 
Het is misschien nog wel leuk om te weten dat ik mijn studie volg in Brabant, ik kom zelf uit Gelderland en ik werk in 
de provincie Utrecht. Amy zal door de leerkrachten in groep 7A begeleid worden en dat is tevens haar stamgroep. 
Daar wij met de groepen 7 intensief samen zullen gaan werken zal zij ook de leerlingen en leerkrachten uit groep 7B 
gaan ondersteunen. Wij zijn erg blij met haar komst! 

 
 
verkeerslessen 
 
 
Aankomende week starten we met lessen wijzer door het verkeer. Deze lessen 
worden normaliter pas later in het jaar aangeboden (ter voorbereiding op het 
theorie- en praktijkexamen. We hebben dit naar voren gehaald, zodat we 
gerichter met de leerlingen kunnen gaan oefenen met situaties welke zij 
tegenkomen. Over een aantal weken zullen we het geleerde ook buiten in de 
praktijk gaan oefenen. Het is goed wanneer u als ouder ook veel oefent met 
fietsen, zodat uw kind snel zelfredzaam wordt in het verkeer.  

 
 
Agenda 

 
 
- woensdag 9 september gastles bureau Halt. Thema: invloed van de groep. 
 
 

Verjaardagen 
 
 
Hieperdepiep hoera voor: 
 
- zondag 23 augustus Sam 10 jaar 
- dinsdag 25 augustus Nora 10 jaar 
- zondag 30 augustus Muhanad 10 jaar 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 

Bianca van Beek, Debby Mutsaers (7A) 
Erik van Woerden en Rachel Smets (7B) 
 

De volgende nieuwsbrief ontvangt u op vrijdag 4 september. 


