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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 2013/2014 (zie voor actuele data ook www.rank.nl)
(Dik gedrukt betekent: Datum gewijzigd t.o.v. vorige INFO)
Ma 23 juni-vr 27 juni
Di 24 juni
Do 26 juni
Di 1 juli

Kamp groep 8
Rapporten gr. 1 t/m 7 mee naar huis
Verjaardag juf Sigrid en juf Nicole
Wisseluurtje

Wo 2 juli
Do 3 juli
Vr 4 juli
Ma 7 juli- vr 15 aug

Afscheidsavond + musical groep 8
Laatste schooldag 14.30 uur vrij !!
Kinderen vrij
Zomervakantie

EINDE VAN HET SCHOOLJAAR
Wij zijn de laatste weken van het schooljaar ingegaan en dat betekent tegelijkertijd dat wij vooruit
kijken naar het volgend schooljaar. In deze INFO zult u daarover informatie vinden.
RANKFESTIJN
Vrijdag 13 juni is verre van een “vrijdag de 13e” verlopen. Met mooi weer, leuke, spannende en zelfs
spectaculaire activiteiten, lachende gezichten, volle magen en een heel voldaan gevoel kunnen wij
terug kijken op een geslaagd Rankfestijn. Wij willen alle hulpouders, gulle gevers van de prijzen voor
het rad (Marijke, Astrid en Carina bedankt dat jullie veel bedrijven hebben bezocht) en met name de
OR leden heel hartelijk bedanken voor het vele werk wat zij hebben verricht. BEDANKT!! Met
hoofdletters!
HULPOUDERS BEDANKEN
We hebben in het afgelopen schooljaar weer enorm kunnen genieten van alle hulp die door veel
ouders, opa’s en oma’s is geboden. Uiteraard willen we diegene daarvoor bedanken en nodigen wij
hen uit om dinsdag 1 juli om 15.30 uur een kopje koffie of thee te drinken in de OB hal en zullen wij
deze ouders in het zonnetje zetten. Het was TOF dat u ons hielp dit jaar! BEDANKT
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WISSELUURTJE
Inmiddels is bij iedereen bekend in welke groep zij zullen komen volgend schooljaar. Om alvast wat
sfeer te proeven zullen de kinderen op dinsdag 1 juli na de pauze (ongeveer van 10.45 – 11.45 uur)
een kijkje nemen in het volgend schooljaar.
VAKANTIEROOSTER + VRIJE DAGEN
Onderstaand treft u het vakantierooster voor komend schooljaar. Wij vragen u vriendelijk doch
dringend zich aan deze vrije dagen te houden bij het boeken van uw vakantie.

Vakantie

Week

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
EXTRA week voor de
groepen 1 t/m 4
Goede Vrijdag /Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

Vanaf

Tot en met

42
52 + 1
9
10

za.
za.
za.
za.

11-10-2014
20-12-2014
21-02-2015
28-02-2015

zo.
zo.
zo.
zo.

19-10-2014
04-01-2015
01-03-2015
08-03-2015

14
18+19
20
22
28-33

vrij.
za.
do
ma.
za.

03-04-2015
25-04-2015
14-05-2015
25-05-2015
04-07-2015

ma
ma.
vrij
ma.
zo.

06-04-2015
10-5-2015
15-05-2015
25-05-2015
16-08-2015

Naast bovenstaande data zijn er nog een aantal vrije dagen of dagdelen in het schooljaar voor de kinderen.
Voor de groepen 1 t/m 4:
 19 + 22 september 2014
 10 november 2014
Voor de groepen 1 t/m 8:
 3juli
Voor de groepen 1 t/m 7
 24 juni 2015
GROEP 8 AFSCHEIDSAVOND
Groep 8 voert als afscheidscadeau aan de school op de afscheidsavond (woensdag 2 juli) de
schitterende musical “Paniek in de snoepfabriek” op. Bij de uitvoering is bijna iedereen van harte
welkom. Het begint om 19.30 uur en duurt ongeveer een uur. In verband met de ruimte kunnen wij
leerlingen van de school (broertjes en zusjes van groep 8 kinderen uitgezonderd) helaas niet binnen
laten. Zij hebben de generale repetitie al gezien.
Daarna is er een besloten gedeelte voor groep 8 en hun ouders/familie (broertjes/zusjes zijn ook
welkom) en vervolgens is er (nog meer besloten) feestje/spelletjes/muziek met alleen groep 8
kinderen tot 24.00 uur.
Wij wensen hen een mooie afsluiting van de Rank toe.
NIEUWE REKENMETHODE
Aankomend schooljaar zal er in de groepen 3 t/m 8 met een nieuwe rekenmethode
gestart worden. De boeken, schriften en andere materialen zijn van de week binnen
gekomen. Om de boeken netjes te houden willen wij deze plastificeren. Wie wil een
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stapeltje boeken plastificeren voor ons? U kunt de boeken ophalen bij de groepsleerkracht of juf
Mariëtte. GRAAG !!
LAATSTE SCHOOLDAG
Donderdag 3 juli is de laatste lesdag van dit schooljaar. Op deze dag zal een speciaal programma
gedraaid worden. Elke bouw geeft zijn eigen invulling daaraan. (Zie ook evt aparte briefjes, mailtjes
of whiteborden..) Wat voor alle kinderen hetzelfde zal zijn, is de picknick. Bij droog weer zullen wij
met de kinderen het schooljaar op deze wijze uitluiden. Het is de bedoeling
dat de kinderen deze dag dus een lunchpakketje meenemen naar school.
Een kleedje waarop de kinderen kunnen zitten is handig, maar niet
noodzakelijk. Voorgaande jaren hebben wij ook origineel verpakte
lunchpakketten gezien (bv knapzak, leuke broodjes etc..) Erg leuk! maar
wederom niet noodzakelijk.
De kinderen zullen na de lunch van de school een ijsje krijgen en afsluiten in
de klas. Op donderdag zal om 14.30 uur het schooljaar eindigen
STAGIAIRES
Zoals u misschien weet, heeft de Rank elk jaar veel stagiaires. Wij leiden zowel HBO
(PABO), MBO (Horizon spw + oa) als VO leerlingen op in de praktijk. Wij hebben veel
“gebruik” kunnen maken van de inzet van deze leerlingen (ook buiten de stage-uren) en
willen ze bij deze dan ook heel hartelijk bedanken voor hun enthousiaste en vaak spontane hulp.
ZORG IN DE VAKANTIE
Uiteraard wordt er van diverse kanten een oogje in het zeil gehouden op onze schoolgebouw, maar
wij zouden het zeer op prijs stellen als ook ouders alert zijn.
Als u tijdens de vakantie iets vreemds ziet of vernielingen bemerkt wilt u dat dan direct bij de politie
melden via 0900-8844 of 112 (bij spoed). Alvast onze hartelijke dank.
GEVONDEN VOORWERPEN
Aan het einde van het schooljaar is er altijd het één en ander aan kleding, bekers,
bakjes etc.. “over”.
Komt u nog even kijken of er iets bij is wat van uw kinderen is? In de kast in de BB
en in de hal in de OB liggen veel attributen
KAMP GROEP 6 & 7
Direct aan het begin van het schooljaar zijn de kampen van groep 6 & 7 al gepland. De data daarvoor
zijn: Voor groep 7 -16 t/m 18 september, en voor groep 6: 23 t/m 24 september. Het kamp zal
evenals voorgaande jaren plaatsvinden in Enkhuizen. Begin van volgend schooljaar zullen de
betreffende ouders geïnformeerd worden over de details en betaling van het kamp
SCHOOLFOTOGRAAF
Ook gelijk aan het begin van het jaar zal de fotograaf bij ons op school langskomen. Dit zal zijn op
dinsdag 26 augustus. In de eerste week na de vakantie zullen wij ook hierover nog de noodzakelijke
details aan u doorgeven.
INFORMATIE VANUIT DE BIBLIOTHEEK
Onderstaand stukje kregen wij toegezonden van de openbare bibliotheek;
Beste ouders
Lezen in de vakantie is leuk èn slim!
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Kinderen die gedurende de zomervakantie bijna niet lezen, vallen maar liefst 1 à 2 AVI-niveaus terug
in hun leesontwikkeling, blijkt uit onderzoek. Lezen in de zomervakantie is dus belangrijk voor je kind
en dat kan digitaal met
de VakantieBieb-app.
De app bevat onder andere een leuke selectie leesboeken en is vanaf 1 juli te downloaden op tablet of
mobiel via http://www.vakantiebieb.nl/
Of je nu op vakantie gaat of lekker thuis blijft. In de VakantieBieb vind je een leuk leespakket voor
het hele gezin.
• romans & thrillers
• kinderboeken
• tijdschriften
• reis- en taalgids
Zo kom je de vakantie wel door.
Kinderen / jeugd
Weet je nog niet welk boek je mee wilt nemen op vakantie? Er staan leuke e-books voor je klaar in de
VakantieBieb!
Deze zomer kun je boeken digitaal lezen (e-books) op een tablet of smartphone met de VakantieBiebapp. Probeer het eens uit! Je kunt ook meedoen met onze winactie. Download de app en maak kans
op een iPad mini! De app is te downloaden vanaf 1 juli. Je kunt je vader of moeder vragen of zij je
hierbij willen helpen.
KOFFIE NA DE VAKANTIE
Er is na de vakantie op de eerste schooldag om 8.30 uur thee en koffie in de hal van de bovenbouw.
Als u de kinderen naar school heeft gebracht bieden wij u graag een kopje koffie of thee aan om
gezellig even de andere ouders ontmoeten en in een ontspannen sfeertje de vakantieverhalen uit te
wisselen. U bent van harte welkom.
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