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OKTOBER 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 2012/2013 (zie voor actuele data ook www.rank.nl)
(Dik gedrukt betekent: Datum gewijzigd t.o.v. vorige INFO)
Wo 16 okt
21 okt – 25 okt
Di 5 nov
Wo 6 nov
Di 12 nov
Ma 18 nov
Di 19 nov
Do 21 nov
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

NIO toets groep 8
Herfstvakantie
Nationaal Schoolontbijt
Informatie over stichting STEP in de
groepen
10 min. gespreksavond
10 min. gespreksavond
Kleuters rapport mee
Informatieavond VO groep 8. 20.00 uur
Kerstvakantie
Verjaardag Meester Martijn (gr.7)
10 min. gespreksavond
10 min. gespreksavond
Rapporten meen 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

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:
Jayden Prudon
Thijmen de Wit
Matthijs Visser
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Annemarije (gr 7/8)
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 5
Jiro Harris
Gr 6
Jessy Nahimana
Gr 7
Keandra Harris
Wij wensen jullie een hele fijne schooltijd op de Rank
GEBOREN
Op 26 augustus is dochter Famke van juf Heidi en Allert geboren. Het gaat
erg goed met Famke en broertjes Hidde en Abe zijn heel trots op hun
zusje. Wij wensen het gezin heel veel geluk en gezondheid.
KINDERBOEKENWEEK
De Kinderboekenweek is dit jaar op de Rank gestart op maandag 1 oktober. Alle kinderen van de
school hebben vol enthousiasme meegedanst met de openingsdans die gemaakt was door onze 2 ALO
stagiaires Nina en Rick. (zie ook de website) Het thema van dit jaar is: “Klaar voor de start” en met
deze swingende opening is de Rank daadwerkelijk KLAAR voor de start.
Er zullen weer een aantal activiteiten georganiseerd worden rondom het thema zoals boekpromotie,
voorlezen, spelletjes, schrijf- lees- en tekenactiviteiten. Ook zullen de gouden- en zilveren griffels en
penselen worden uitgereikt voor de mooiste verhalen en tekeningen.
Vrijdag 11 oktober sluiten we een en ander weer af met de kinderen.
Zoals ook in voorgaande jaren is er op school weer een kraam (in de hal van de BB) waarin allerlei
boeken staan. Deze boeken hebben we te leen van de Hoornse boekhandel.
Het is een leuke traditie om je kind n.a.v. de Kinderboekenweek een boek te geven. U kunt dan dit
boek via school bestellen. Wij geven dit door aan de Hoornse boekhandel en dan komt het boek zeer
snel via school bij u terecht. Het goede van deze actie is dat, alle boeken die op deze manier gekocht
worden, dit geld oplevert voor de school. Als school krijgen we 10 % van het bedrag waarvoor boeken
zijn besteld. Ook als u een boek wilt hebben dat niet op de kraam ligt, is dit geen bezwaar. Er liggen
ook gidsen waaruit u kunt bestellen. Het is natuurlijk ook mogelijk om een boek aan te schaffen met
het oog op de komende feestdagen.
Dus….wij zijn heeeeeeel blij met alle door u bestelde boeken.
Dit levert ons geld op waarmee wij weer boeken kunnen aanschaffen voor uw kinderen op school!
Bedankt alvast!!

BOEKENMARKT:
Op woensdag 9 oktober is er op school een boekenmarkt.
De kinderen van groep 4 t/m 8 mogen boeken van thuis verkopen. (Maximum prijs is 1 euro.)
Opgave bij de leerkracht. De kinderen van groep 4 t/m 8 mogen ook kopen op de markt ( geld
meenemen dus als ze dit van u mogen). Om 11.50 uur kunt u als ouders ook nog even een kijkje
nemen op de markt ( en eventueel iets kopen)
Wat er allemaal nog meer gebeurt tijdens de Kinderboekenweek kunt u op de site lezen

Chr Basisschool De Rank
 www.rank.nl
 directie@rank.nl

t 0229-277095

SCHOLIERENVELDLOOP
Op woensdag 9 oktober doet De Rank weer mee aan de “Rien Stout” scholierenveldloop op de
atletiekbaan van AV Hollandia aan de Blauwe Berg.
Zo’n 35 kinderen hebben zich hiervoor opgegeven en vertegenwoordigen onze school en hun eigen
groep.
Loop je niet mee, dan kun je natuurlijk wel je klasgenoten komen aanmoedigen. Wij wensen iedereen
in ieder geval heel veel plezier, uithoudingsvermogen en succes!
GOEDE DOEL: STICHTING STEP
De komende maanden zullen wij weer voor een nieuw goed doel gaan
sparen. Iedere week kunnen de kinderen geld meenemen voor het
volgende goede doel:
De Stichting Tanwalbougou Educatie Project (STEP) heeft als doel, het
bevorderen van onderwijs in het stadje Tanwalbougou in Burkina Faso.
Burkina Faso ligt in West-Afrika en heeft het grootste percentage
analfabetisme van dit continent. Via sponsoring en acties bouwt STEP
schoolgebouwen en voorziet de scholen van schoolmaterialen voor alle leerlingen, die gratis kunnen
deelnemen aan het onderwijs. In Nederland vindt iedereen het heel gewoon om naar school te gaan,
maar in Burkina Faso is dit een voorrecht, want naar school gaan kost geld en dat hebben de mensen
daar nodig om te overleven. Door de activiteiten van STEP krijgen kinderen nu de kans om een goede
toekomst op te bouwen, zoals werk te vinden, een bedrijfje op te richten enz. Eindelijk de kans een
leven op te bouwen dat uitzicht biedt. Op woensdag 6 november zullen de kinderen op school
hierover middels een dia-presentatie verder worden geïnformeerd.
VAN DE VERKEERSOUDERS
Namens de verkeersouders, het volgende stukje:
Zichtbaar in de herfst.
Zo ongemerkt gaat de zomer over in de herfst en zo ongemerkt wordt het ‘s ochtends steeds
donkerder. Het wordt tijd dat de kinderen de lampjes op de fiets aandoen als ze naar school toegaan.
Maar doen ze het ook ?
Wij willen u aanraden om de fietsen te gaan controleren zodat de kinderen weer zichtbaar over de
weg gaan. Misschien is het ook handig om op de jassen wat reflectie strepen te plaatsen voor nog
meer zichtbaarheid op de weg.
Voor meer informatie kijk op: www.vvn.nl/kids/fietsverlichting
De verkeersouders, Ingrid de Wit en Sylvia Domper
GEVONDEN VOORWERPEN
Na het kamp van groep 6 en 7 zijn er diverse gevonden voorwerpen. Bij de keuken in de BB hal zijn
deze verzameld. Als u iets mist, ligt het wellicht daar.
JANTJE BETON KANJERS
Ja, want dat zijn het, KANJERS, de leerlingen van de groepen 4, 5 en 6.
Zij hebben allemaal weer enorm hun best gedaan om zo veel mogelijk loten te verkopen voor Jantje
Beton en dus ook voor ons nieuwe schoolplein.
In totaal is bijna € 1500.00 opgehaald . Een mooi bedrag dus. BEDANKT allemaal.
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NATIONAAL SCHOOLONTBIJT
Op dinsdag 5 november zullen wij als school weer deelnemen aan het nationaal schoolontbijt. Dit is
een initiatief van diverse bedrijven en organisaties met als doel duidelijk te maken aan kinderen dat
ontbijten erg belangrijk is voor de gezondheid. Naast dit doel steunt het “nationaal schoolontbijt” een
aantal goede doelen. Dit jaar is dat “bake for life” en het “oranjefonds”. In de klas wordt er deze week
ook extra aandacht besteed aan het belang van een goed ontbijt.
De kinderen mogen deze dag in “ontbijtkleding” aan tafel komen op school. Slaapmutsen, pyjama’s,
kleine knuffels etc… zijn welkom. Na het ontbijt doen de kinderen hun gewone kleding weer aan.
Vanuit milieuoverwegingen worden er dit jaar bij de ontbijtpakketten geen bord/bestek/beker
geleverd. Zou u dat zelf maandag 4 november mee willen geven aan uw kind in een plastic tas?
Voor meer informatie kunt u ook de site http://www.schoolontbijt.nl/ bekijken. Hierop staan ook
spelletjes voor de kinderen
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