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NOVEMBER 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)
Di 12 nov
Vr 15 nov
Ma 18 nov
Di 19 nov
Do 21 nov
Do 5 dec
Wo 18 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

10 min. gespreksavond
Verjaardag juf Bernadette en juf Inge
10 min. gespreksavond
Kleuters rapport mee
Informatieavond VO groep 8. 20.00 uur
Sinterklaas komt op school.
Continurooster tot 14.30 uur
Kerst-lichtjestocht
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)

Wo 23 april
Do 24 april
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 A:
Daan Wensveen
Robin de Boer
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Verjaardag juf Jannie
Verjaardag juf Annette
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

Gr 1/2D:
Shevany Ris
Selina Cornelisse
Brian Schrassen-Szekely
Mohamed Zaghoud
Wij wensen jullie een hele fijne schooltijd op de Rank

KINDERBOEKENWEEK
Dit jaar was het thema: “Klaar voor de start”. In de hal stond een boekenkraam waar u boeken kon
bestellen. Wij kregen van de boekhandel 10 % over ieder boek dat verkocht werd. Met dit bedrag
kunnen wij weer wat nieuws kopen voor de schoolbibliotheek.
Alle ouders die een boek via school besteld hebben HARTELIJK BEDANKT!!
SCHOLIERENVELDLOOP
Op woensdag 9 oktober deed De Rank weer mee aan de “Rien Stout” scholierenveldloop op de
atletiekbaan van AV Hollandia aan de Blauwe Berg.
Zo’n 35 kinderen hadden zich hiervoor opgegeven en vertegenwoordigden onze school en hun eigen
groep. Het was prima hardloopweer en er waren mooie prestaties… Wij hadden zelfs een medaille!
Jennifer Konings van groep 8 was 3e!! Gefeliciteerd!
NATIONAAL SCHOOLONTBIJT
Op dinsdag 5 november was het weer erg gezellig om samen op school te ontbijten. Op onze website
kunt u de foto’s die zijn gemaakt bekijken. Wij hebben namens de school een boeket bloemen
overhandigd aan de bakker (van bakkerij Pater) en de bedrijfsleider van DEEN als bedankje voor het
mogelijk maken van dit ontbijt.

SINT MAARTEN
Voor 11 november worden er in alle klassen lampionnen gemaakt voor Sint Maarten. Het is handig als
alle kinderen op die dag dan een lampion"hengel" met lampje op batterijen (met de naam erop!) bij
zich hebben. Op maandag 11 november laten wij traditiegetrouw met een bijeenkomst in de hal de
lampions aan elkaar zien en zingen samen enkele Sint Maartenliedjes. Groep 1/2B gaat ook nog naar
verzorgingshuis “Avondlicht” om daar hun lampionnen te tonen en liedjes te zingen.
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UNICEF
Rond 11 november krijgen de kinderen ook een envelopje van Unicef mee naar huis. De gedachte
daarachter is de volgende: Met Sint Maarten krijgen de kinderen in Nederland weer een overvloed aan
snoep, terwijl elders in de wereld het leeftijdgenootjes ontbreekt aan de meest elementaire
levensbehoeften. Het is goed om daar bij stil te staan. Het is nog beter als kinderen de mentaliteit
leren om daar iets (ook al lijkt dat nog zo klein) voor over te hebben. Vandaar deze actie.
De envelopjes moeten dan z.s.m. ná 11 november op school weer worden ingeleverd. Wellicht ten
overvloede wijzen wij u er op dat het niet de bedoeling is dat de kinderen snoep in de zakjes doen!
Graag ook dit jaar weer uw medewerking voor dit leerzame initiatief van Unicef.
OUDERPORTAAL VAN CBS DE RANK
Wij hebben als school via ons administratieprogramma de mogelijkheid om een plekje in ons
ouderportaal voor u en uw gezin te reserveren. Dat is erg handig voor als wij een ouderenquête willen
afnemen en in de toekomst kunnen wij wellicht ook meer activiteiten via dit portaal gaan regelen. Wij
willen graag een start maken met dit ouderportaal en daarom krijgt u binnenkort een mail met het
wachtwoord en de weblink waarmee u kunt inloggen. Even daarna sturen wij u een mail met daaraan
een powerpoint. Hierin wordt op een eenvoudige manier uitgelegd hoe u op een makkelijke manier
toegang kunt krijgen tot ons ouderportaal. Als eerste test willen wij dan volgende week de
ouderenquête via deze mogelijkheid aan u aanbieden.
Wacht u eerst de twee mailtjes af en als het niet lukt dan horen wij dat graag. Het is nog wel
belangrijk dat wij over een geldig mailadres van u beschikken. Maar dat is logisch omdat wij de mail
steeds meer voor de schoolactiviteiten gebruiken.
SINTERKLAAS
Vanaf half november starten wij in de onderbouw tot en met groep 4 ons
Sinterklaasproject. Ook dit jaar schijnt er weer van alles te gebeuren. Wij wachten vol
spanning af. Het sinterklaasjournaal doet ook regelmatig verslag van alle
gebeurtenissen.
Het is natuurlijk altijd maar weer afwachten of het lukt, maar de goede bisschop heeft
aangegeven dat hij ons ook dit jaar weer op donderdag 5 december zal bezoeken. 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
Van de ouders van de groepen 5 t/m 8
vragen wij wederom graag de aandacht voor
het volgende: Zoals ieder jaar worden er
in de groepen 5 t/m 8 weer lootjes getrokken
in de week na de intocht. Voor het goede verloop van deze dag is uw medewerking ABSOLUUT
NOODZAKELIJK!!
De kinderen moeten namelijk voor een klasgenootje een surprise maken met daarin verstopt een
cadeautje. De winkelwaarde van dat cadeautje moet liggen rond 4 euro. Om het uitpakken voor
iedereen tot een bijzondere gebeurtenis te maken, is het natuurlijk nodig dat aan iedere surprise
zorg wordt besteed. Vooral de jongeren hebben daarbij hulp nodig!
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Ook moet bij het pakje een gedichtje worden gemaakt. Hierbij rekenen wij in het bijzonder op de
ouders van de jongeren. Waarmee beslist niet gezegd is dat de kinderen uit de groepen 7 en 8 alles
alleen kunnen !!!!!
Wij hopen op uw medewerking !!
TENTOONSTELLING.
Omdat er erg veel tijd en moeite wordt besteed aan de Sinterklaassurprises, willen wij graag de
kunstwerken tentoonstellen voor alle belangstellenden.
Daarom moeten alle surprises op woensdag 4 december op school worden gebracht.
De tentoonstelling is dan woensdag 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.
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.
KERSTVIERING.
Dit jaar zullen wij het kerstfeest in een actief jasje steken. Het is de bedoeling dat we op
woensdag 18 december een lichtjesroute zullen volgen door de wijk waarbij wij ons
zullen verplaatsen in de tijd van de geboorte van Jezus. Hoe e.e.a. georganiseerd zal
worden hoort u z.s.m. Iedereen is welkom om mee te lopen met de tocht.
FIETSEN OP HET PLEIN
Tot slot, zien wij helaas toch weer regelmatig kinderen, en soms ook ouders, fietsend op het plein.
Wij vragen u of u er weer even op wilt letten dat dit niet gebeurt. Er kunnen vervelende en zelfs
gevaarlijke situaties ontstaan met zoveel mensen op het plein. Afstappen bij het groene hek
alstublieft. Daarnaast hebben wij ook met de kinderen in de klas besproken wat de plek is waar de
fiets gestald moet worden. We zien gelukkig heel veel fietsen op de juiste plek in het rek staan. Dat
voorkomt schade aan- en hinder van de fietsen. Alvast bedankt voor de medewerking
GOED DOEL
Zoals u in de vorige INFO heeft kunnen lezen hebben alle kinderen een presentatie gekregen over het
leven in Burkina Faso en het werk wat “stichting STEP” daar doet. De komende maanden zullen wij
samen hopelijk een mooi bedrag bij elkaar gaan sparen voor dit goede doel.
TREFWOORD
Zoals u weet gebruiken wij in onze school het programma 'Trefwoord' wat ons helpt om meer van
onze Christelijke levensbeschouwing te ontdekken. Wij als Christelijke school vinden het belangrijk
dat onze kinderen de verhalen uit de Bijbel horen en daarmee ook aan de slag kunnen gaan in het
dagelijkse leven. Naast de Bijbelverhalen zijn er ook leerzame verhalen opgenomen in dit
programma. Vanuit een aantal ouders kwam naar voren dat er belangstelling bestaat voor wat meer
informatie over wat aan de orde komt in 'Trefwoord'. Vanaf nu willen wij u eens in de 3 maanden een
beetje meenemen in de onderwerpen die in de komende periode aan de orde komen. Wij zullen u per
mail de ouderbrief behorend bij het programma gaan toe sturen.
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