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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 2014-2015 (zie voor actuele data ook www.rank.nl)
Ma 22 dec – 2 jan ‘15 Kerstvakantie
Wo 13 mei
Wo 14 jan
Verjaardag meester Martijn
Do 14, vr 15 mei
Wo 11 feb
Spreekavond rapport
Ma 25 mei
Di 17 feb
Spreekavond rapport
Do 4 juni
Wo 18 feb
Rapport mee
Wo 10 juni
Ma 23 feb – vr 27 feb Voorjaarsvakantie
Do 11 juni
Ma 2 mrt – vr 6 mrt
Extra vakantieweek gr 1 t/m 4
Ma 22 – vr 26 juni
Do 2 april
Paasviering, continurooster- kinderen
Di 23 juni
14.30 uur naar huis
Wo 24 juni
Vr 3 april
Goede vrijdag – vrij
Ma 6 april
Tweede Paasdag - vrij
Wo 1 juli
Wo 15 april
Juf Jannie jarig
Do 2 juli
Vr 24 april
Gr 1 t/m 4 vrij
Vr 3 juli
Ma 27 april – vr 8 mei Meivakantie

WELKOM… Nieuwe leerlingen
Een hartelijk welkom voor de volgende nieuwe leerlingen:
Groep 1/2A
Yentl van Dijk

Groep 1/2B
Cas Ooteman
Priscilla Nguyen

Groep 1/2D
Daniël Shatirishvili

Wij wensen jullie een hele fijne schooltijd op de Rank
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Verjaardag juf Marjan en juf Annelies
Vrij ivm hemelvaart
Tweede Pinksterdag - vrij
Schoolreisje gr 3 t/m 5
Verjaardag meester Ruud
Verjaardag meester Dirk
Kamp groep 8
Rapport mee
Team op bezoek bij groep 8.
Gr 1 t/m 7 vrij
Afscheidsavond groep 8
Laatste schooldag, continurooster,
kinderen 14.30 uur vrij
Studiedag team, kinderen vrij

SINT MAARTEN
Het lijkt al weer erg lang geleden, maar toch vinden wij het leuk om te
vermelden dat de actie die Kyontre en Mark hebben geregeld met Sint
Maarten een succes was. Zij hebben snoepjes voor de kinderen in een
weeshuis in Suriname ingezameld. Op de foto worden ze overhandigd.
Keyontre en Mark bedanken de kinderen die hebben meegedaan.
PARKEREN PINKSTERBLOEM/BOTERBLOEM
Er is een verzoek binnen gekomen van een bewoonster naast de school.
Regelmatig staan er bij het halen/brengen van de kinderen of tijdens ouderavonden auto’s
geparkeerd voor de garages of op een plaats waar een verkeersverbod is aangegeven. Dit geeft veel
overlast voor de buurtbewoners. Het verzoek is om de auto daar niet meer te parkeren. U kunt
gebruik maken van het parkeerterrein bij de sporthal of bij de school. Bij voorbaat dank.
JUF GILLIAN
12 jaar lang heeft zij allerhande klussen voor ons gedaan. Iedereen kent haar wel…
juf Gillian! Helaas gaat zij ons verlaten. Zij heeft een andere baan gevonden en zij
zal dan ook in januari bij Leekerweide aan het werk gaan. Zij geeft aan dat ze het
heel jammer vindt dat ze weg gaat en die mening delen we met haar. Dinsdag werkt
zij bij ons voor het laatst en woensdagavond zal ze nog aanwezig zijn bij de
kerstviering.We wensen haar heel veel succes in Wognum en zullen Gillian gaan
missen.
JANTJE BETON
U heeft het waarschijnlijk al op het lot gelezen, de trekking is geweest. U kunt kijken op
www.jantjebeton.nl of u een prijs gewonnen heeft
LUIZEN
Van de week heeft u een mail ontvangen over de aanwezigheid van hoofdluis in diverse groepen.
Naar aanleiding van deze mail kregen wij een aantal praktische tips van ouders. Onderstaand kunt u
deze lezen. Uiteraard is dit een onderwerp waar veel over geschreven is en wij hopen dat ieder de
oplossing zoekt die bij hem/haar past.


Luizenzak/plastic zak voor de jas (Wij hebben de praktische kant en de effectiviteit tegen
elkaar afgewogen en als school besloten de zak NIET verplicht te stellen.) Uiteraard is de
zak/tas niet verboden en baadt het niet? Het schaadt ook niet.



Het is belangrijk, wanneer mogelijk, de neten met de nagels eruit te halen. Haartje voor haartje. Dit is
wel veel werk maar met een luizenkam gaan deze neten er moeilijk uit omdat ze zo vast aan het haar
zitten



(ipv dure lotions):
Haren wassen met groene zeep, goed uitspoelen en na een week dezelfde behandeling herhalen (net zolang blijven
herhalen, totdat ze allemaal weg zijn). Hierdoor kunnen de neten zich niet meer hechten en drogen de luizen die al
leven uit. Wij hebben in het verleden van alles geprobeerd, maar dit werkte echt het beste. En het is nog voordelig
ook!



Mijn ervaring is dat het inspuiten / smeren van de haren met gel/mouse/haarlak echt helpt bij het voorkomen van het
verspreiden. En natuurlijk dat de meiden de haren zo veel mogelijk vast hebben. Zelf ben ik het enthousiast over
lotions die 8 uur moeten intrekken. Andere spullen werken sneller, maar dit lijkt toch effectiever...
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KERSTVIERING.
Op dinsdag 16- en woensdag 17 december zal er kerst gevierd worden op school. Dit jaar zullen we
gezamenlijk met de groepen een viering in de hal hebben en zal er vervolgens worden gegeten in de
groep (elk kind neemt een lekker hapje mee voor een paar kinderen). Om 17.00 uur verwachten wij
de kinderen op school.. Er zal vanaf 18.15 uur door de OR voor u chocolademelk, koffie , thee of
glühwein geschonken worden in de aula. U bent van harte welkom. Om 18.30 uur kunt u de kinderen
weer ophalen uit de klas. Wij vragen u vóór 18.30 uur NIET bij de klas van uw zoon of dochter te
wachten.
GOEDE DOELEN
Dit jaar willen wij in de kerstperiode kinderen die het niet zo goed hebben graag helpen. Er is een
kinderkledingbank in Hoorn die door middel van inzameling van kinderkleding + attributen (ook
etenswaar) kinderen in Hoorn een extraatje kan geven voor de kerstdagen. In elke klas zal een doos
komen te staan waarin e.e.a. ingezameld wordt. U krijgt via een mail of brief hierover nadere
informatie.
JUF MARLEEN EN JUF JOYCE
Vanaf 10 december is juf Marleen, na haar zwangerschapsverlof, weer terug in groep 6. Welkom! Juf
Joyce blijft nog voor 1 dag op onze school bij groep 1/2D. De andere 2 dagen zal zij invalwerk bij
Penta doen. Wij wensen beide juffen succes en veel werkplezier
JUF ANKE EN JUF MARTINE VAN LOKHORST
Juf Martine van Lokhorst komt begin januari weer terug van ouderschapsverlof en zij gaat met 4
dagen de groter wordende kleutergroepen ondersteunen. Dat betekent dat juf Anke Feitsma in groep
1/2B blijft tot aan de zomervakantie. Wij feliciteren juf Anke en wensen juf Martine weer veel
werkplezier
Juf Martine zal volgens een plan de hele week deze ondersteuning aanbieden.
Als richtlijn zal het zijn dat er meerdere keren in kleinere groepen door haar wordt gewerkt en ook de
speelzaal wordt daarin betrokken. De kleutergroepen worden dan in de grootte ontlast en ook kan er
specifieke aandacht besteed worden aan bepaalde ontwikkelingsgebieden die wij als school ook erg
belangrijk vinden. U kunt dan onder meer denken aan extra aandacht voor de taal- en
rekenontwikkeling, de spelontwikkeling en het beweegonderwijs.
COMMUNIE EN VORMSEL
Wij ontvingen dit bericht vanuit de parochie Hoorn:
Eerste Heilige Communie
Zit uw zoon of dochter in groep vier van de basisschool? Dan is er de mogelijkheid om mee te doen
aan het Eerste Heilige Communie project.
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Het is een belangrijke aangelegenheid. Het is dus van belang dat uw kind een goede voorbereiding
krijgt. Deze voorbereiding zal gegeven worden tijdens de lessen die gegeven wordt door de
werkgroep.
Het Vormsel
Het Vormsel is een belangrijk sacrament, dat het sacrament van het doopsel voltooit.
Om het vormsel te kunnen ontvangen is een goede voorbereiding nodig.
Deze voorbereiding zal gegeven worden tijdens de lessen die gegeven wordt door de werkgroep.
Om uw kind op te geven, of voor meer informatie over de EHC en het Vormsel kunt u contact
opnemen met de parochiecoördinator Bart Brieffies 06-36306043
parochiecoordinator.bart@gmail.com
U kunt tot uiterlijk 15 januari uw kind inschrijven voor de informatieavond van de EHC of het
Vormselproject.
VANUIT HET PAKHUIS
Onze cultuur coördinator juf Bernadette Boon kreeg een leuke tip voor de wintermaanden. Deze willen
we u niet onthouden

INLUIDEN VAN HET NIEUWE JAAR:
Wij nodigen alle ouders uit om maandag 5 januari het nieuwe jaar op een gezellige wijze in te luiden
d.m.v. een kopje koffie of thee ’s morgens in de hal van de school.
TOT SLOT:
Wij willen iedereen prettige feestdagen, een goede jaarwisseling, fijne vakantie en een gezond 2015
toewensen!. Graag zien wij iedereen 5 januari 8.30 uur weer op school
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