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DECEMBER 2013
Geachte Ouders,
In deze INFO vindt u weer allerlei informatie voor deze maand. Wij hopen dat u even tijd kunt vinden
om het door te lezen. Om kostenbesparend te werken sturen wij u de INFO digitaal. Op de
whiteborden naast de klasdeur vindt u een papieren versie.
Wij hopen dat deze opzet een goede informatiestroom naar u garandeert.
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u uiteraard altijd bij ons terecht.
Met vriendelijk groet, het schoolteam
AGENDA 2013/2014 (zie voor actuele data ook www.rank.nl)
(Dik gedrukt betekent: Datum gewijzigd t.o.v. vorige INFO)
Do 5 dec
Wo 18 dec
Do 19 dec
Ma 23 dec- vr 3 jan
Wo 15 jan
Do 6 feb
Wo 12 feb
Vr 14 feb
Ma 24 feb- vr 28 feb
Ma 3- vr 7 maart
Vr 18 april
Ma 21 april
Wo 23 april
Wo 23 april
Do 24 april

Sinterklaas komt op school.
Continurooster tot 14.30 uur
Kerst-lichtjestocht
Kerstviering voor de kinderen in de hal
Kerstvakantie
Verjaardag Meester Martijn (gr.7)
10 min. gespreksavond
10 min. gespreksavond
Rapporten mee naar huis
Voorjaarsvakantie (gr 1 t/m 8)
Extra week vakantie (gr 1 t/m 4)
Goede vrijdag- vrij
2e Paasdag - vrij
Verjaardag meester Ronald en juf
Annemarije (gr 7/8)
Verjaardag juf Jannie
Verjaardag juf Annette

Vr 25 april
Ma 28 april-vr 9 mei
Wo 14 mei
Wo 21 mei
Do 29 mei-vr 30 mei
Ma 9 juni
Do 12 juni
Di 17 juni ‘s middags
Ma 23 juni-vr 27 juni
Di 24 juni
Di 1 juli
Wo 2 juli
Do 3 juli
Vr 4 juli
Ma 7 juli- vr 15 aug

WELKOM… Nieuwe leerlingen
Een hartelijk welkom voor de volgende nieuwe leerlingen:
Gr 1/2 B:
Romy Dofferhoff
Rik Pijsel
Wij wensen jullie een hele fijne schooltijd op de Rank
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Groep 8 naar Kornwerderzand
Meivakantie
Verjaardag juf Marjan v D (gr 4b)
Verjaardag juf Mirjam (1/2d)
Hemelvaart - vrij
2e pinksterdag - vrij
Verjaardag meester Matthijs en juf
Marleen (gr 6)
Studiemiddag team- kinderen vrij
Kamp groep 8
Rapporten gr. 1 t/m 7 mee naar huis
Wisseluurtje
Afscheidsavond + musical groep 8
Laatste schooldag
Kinderen vrij
Zomervakantie

SINTERKLAAS
Sinterklaas heeft, zoals u in de INFO van november heeft kunnen lezen, aangegeven dat
hij 5 december bij ons op bezoek wil komen. Hieronder nogmaals de informatie zoals
deze in de vorige INFO stond vermeld.
Om ongeveer 8.40 uur zal hij aankomen bij het plein. Daar wordt hij (bij droog weer)
ontvangen door alle kinderen van de school.
De kinderen van alle groepen verzamelen om 8.30 uur binnen in de eigen klas
Wij willen met klem alle ouders verzoeken om de Sint op het plein te begroeten en NIET zelf of met
kleine kinderen in de gang of de hal te gaan staan. Dan wordt het echt veel te vol en is het voor de
leerkrachten niet meer te overzien. Graag uw medewerking!
Na de ontvangst zal de Sint alle groepen weer bezoeken. Ook zullen de kinderen weer een bezoek aan
de schatkamer mogen brengen.
SINT VOOR DE GROEPEN 5 T/M 8
In deze groepen zijn surprises gemaakt
uitgepakt worden. Wij willen de ouders
geboden aan deze kinderen.

door de kinderen. Op 5 december zullen deze
alvast bedanken voor de hulp die zij hebben

TENTOONSTELLING.
Omdat er erg veel tijd en moeite wordt besteed aan de Sinterklaassurprises, zullen wij de
kunstwerken op woensdag 4 december tentoonstellen voor alle belangstellenden
De tentoonstelling is van 12.15 uur tot ongeveer 13.00 uur. U bent van harte welkom. Uit ervaring
weten wij dat een bezoekje echt de moeite waard is, want er worden ieder jaar weer prachtige dingen
gemaakt. De foto’s die gemaakt worden komen z.s.m. op de website.
SCHOOLTIJDEN 5 DECEMBER
De schooltijden hebben wij iets aangepast. Alle kinderen blijven tussen de middag op school en zijn
om 14.30 uur uit. Wilt u uw kind(eren) een lunchpakketje meegeven? (brood + drinken)
Op deze feestelijke dag zullen de kinderen als tussendoortje wat drinken en een koekje krijgen. Dat
hoeft u deze dag dus niet mee te geven.
FOTO’S GROEP 1/2B
Naast de foto’s die u op onze website kunt zien van alle activiteiten heeft juf Martine alle foto's van
bijzonderheden in groep 1/2 b ook in een eigen album gezet. U kunt ze vinden op
www.jufmartinelokhorst.mijnalbums.nl Het wachtwoord hiervoor is: groep12b
Er staan al foto's of van het judoën, schoolontbijt en pepernoten bakken. Zij probeert dit het hele jaar
bij te houden en nieuwe fotomapjes toe te voegen zodat u thuis ook een indruk kunt krijgen van de
gezellige sfeer die in de klas kan heersen!
ACTIE “WENSEN KOMEN UIT”- DEKAMARKT
Bij de Dekamarkt loopt op dit moment een actie “wensen komen uit”. Verenigingen en scholen
mochten hun wens indienen bij de winkel en daaruit werden er drie gekozen. Onze school
hoort ook tot de gelukkigen. Bij uw boodschappen ontvangt u “wensmunten” Deze
kunnen in de put gegooid worden. Natuurlijk hopen wij dat u ze in de put van de Rank
gooit want de put met de meeste munten wordt uiteindelijk winnaar en krijgt een mooi
bedrag om de wens in vervulling te laten gaan. Onze wens is om het schoolplein nog
aantrekkelijker te maken. De actie loopt tot 14 december. Wij hopen u daarna z.s.m. te
kunnen berichten op welke plaats wij geëindigd zijn.
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VOORLEESKAMPIOEN
Ook dit jaar doet onze school weer mee met de voorleeskampioen.
Uit de kinderen van groep 7 is een winnaar gekozen. Darren Bleeker gaat onze school
vertegenwoordigen bij de verkiezing van de voorleeskampioen van West-Friesland. Deze ronde gaat
plaatsvinden in de centrale bibliotheek in de Wisselstraat in Hoorn. Verdere bijzonderheden kunt u
lezen in de INFO van januari of op het prikbord bij de ingang van de bovenbouw.

KERST
Zoals vermeld in de vorige INFO vieren wij het kerstfeest dit jaar d.m.v. een lichtjestocht. Deze zal
plaatsvinden op 18 december en u krijgt na 5 december een speciale uitnodiging voor de tocht met
een starttijd tussen 17.00 uur en 19.30 uur. Op donderdagochtend 19 december zal er met de
kinderen in de hal, in twee groepen, een gezamenlijke viering plaatsvinden. Er worden liedjes
gezongen en er wordt een mooi verhaal verteld
OPROEPJE

Om in de klas kerststukjes te maken, vraagt groep 1/2 D of u wellicht thuis nog oude kerst-knutsel material
heeft. U kunt het geven aan juf Mirjam.
KERST OP DE ROODE STEEN (tip)
Op zondagmiddag 22 december is er een kerst theatervoorstelling (vergelijkbaar met "The Passion";
ieder jaar met Pasen te zien op tv) met prachtige muziek van het koor, The young spirit Singers.
(meester Martijn zingt hierin mee) Op www.kerstopdemarkt.nl leest u meer informatie hierover

INLUIDEN VAN HET NIEUWE JAAR:
Wij nodigen alle ouders uit om maandag 6 januari het nieuwe jaar op een gezellige wijze in te luiden
d.m.v. een kopje koffie of thee in de hal van de school.
TOT SLOT:
Wij willen iedereen prettige feestdagen, een goede jaarwisseling, fijne vakantie en een gezond 2014
toewensen!. Graag zien wij iedereen 6 januari 8.30 uur weer op school.
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