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Januari 2014
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)
Wo 15 jan
Do 6 feb
Wo 12 feb
Vr 14 feb
Ma 24 feb- vr 28 feb
Ma 3- vr 7 maart
Wo 9 april
Vr 18 april
Ma 21 april
Wo 23 april
Wo 23 april
Do 24 april
Vr 25 april
Ma 28 april-vr 9 mei
Wo 14 mei
Do 15 mei

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)
Projectpresentatie
Goede vrijdag- vrij
2e Paasdag - vrij
Verjaardag meester Ronald en juf
Annemarije (gr 7/8)
Verjaardag juf Jannie
Verjaardag juf Annette
Groep 8 naar Kornwerderzand
Meivakantie
Verjaardag juf Marjan v D (gr 4b)
Verjaardag meester Matthijs en juf

Di 20 mei
Wo 21 mei
Do 29 mei-vr 30 mei
Ma 9 juni
Wo 11 juni
Di 17 juni ‘s middags
Wo 18 juni
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:
Sem Hansen
Samaja Mir Haghgouyan
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Gr. 3
Djilanie Min

Marleen (gr 6)
Schoolreisje gr. 3 t/m 5
Verjaardag juf Mirjam (1/2d)
Hemelvaart - vrij
2e pinksterdag - vrij
Verjaardag juf Martine en juf Rika
Studiemiddag team- kinderen vrij
Verjaardag juf Martine v. Lokhorst en
meester Ruud
Kamp groep 8
Rapporten gr. 1 t/m 7 mee naar huis
Wisseluurtje
Afscheidsavond + musical groep 8
Laatste schooldag
Kinderen vrij
Zomervakantie

Gr 1/2C
Tessa van der Lee

Gr 1/2D:
Deleigha Robles
Wij wensen jullie een hele fijne schooltijd op de Rank

ZWANGERE JUF
Deze week vertelde juf Marleen het mooie nieuws dat zij samen met haar partner
Peter eind juni hun tweede kindje zullen verwachten. Het gaat prima met juf Marleen
en wij willen haar bij deze natuurlijk van harte feliciteren en een hele fijne
zwangerschap toewensen.
De verjaardag van juf Marleen en meester Matthijs was gepland op 12 juni. Dan zal juf met
zwangerschapsverlof zijn. Om deze reden zullen zij op 15 mei hun verjaardag vieren.
SPREEKAVONDEN
In februari zal voor alle groepen het 10 minuten gesprek m.b.t. het rapport plaatsvinden (zie
kalender). U zult binnenkort, ongeveer een week van te voren, hiervoor een uitnodiging ontvangen.
Wij hopen dat u de datum vast in uw agenda noteert.
VERKLEEDKLEDING
Een oproepje van groep 1/2 D. Heeft u nog kleding die u niet meer gebruikt en waarvan u denkt dat
het door de kinderen gebruikt kan worden als verkleedkleding? Zij zijn er erg blij mee. U kunt het bij
juf Mirjam inleveren.
CARNAVAL
Dit jaar zullen wij carnaval niet groots vieren. Er is afgesproken dat wij de viering van carnaval
jaarlijks afwisselen met het Rankfestijn. De datum voor dit festijn moeten wij nog plannen maar zal
naar alle waarschijnlijkheid in de maand juni plaatsvinden.
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