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Maart/april 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 9 april
Do 10 april
Do 17 april
Vr 18 april
Ma 21 april
Wo 23 april
Wo 23 april
Do 24 april
Do 24 april
Vr 25 april
Ma 28 april-vr 9 mei
Wo 14 mei
Do 15 mei
Do 15 mei

Projectpresentatie
Schriftelijk verkeersexamen groep 7
Paasviering op school de kinderen
zijn 14.30 uur uit
Goede vrijdag- vrij
2e Paasdag - vrij
Verjaardag meester Ronald en juf
Annemarije (gr 7/8)
Verjaardag juf Jannie
Verjaardag juf Annette
Excursie naar Kornwerderzand gr 8
Koningsspelen
Meivakantie
Verjaardag juf Marjan v D (gr 4b)
Schoolreisje kleuters
Verjaardag meester Matthijs en juf
Marleen (gr 6)

Di 20 mei
Wo 21 mei
Do 29 mei-vr 30 mei
Vr 6 juni
Ma 9 juni
Wo 11 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

Schoolreisje gr. 3 t/m 5
Verjaardag juf Mirjam (1/2d)
Hemelvaart - vrij
Sportdag voor gr 5 t/m 8
2e pinksterdag - vrij
Verjaardag juf Martine en juf Rika
Rankfestijn
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

GEEN INFO IN MAART
Wellicht heeft u hem gemist. Het informatiebulletin van maart. Dat klopt. Er was nagenoeg geen
relevante informatie te melden. Vandaar dat we deze maand een gecombineerde INFO voor u
hebben. Maart/april.

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

WELKOM… Nieuwe leerlingen
Een hartelijk welkom voor de volgende nieuwe leerlingen:
Gr 1/2 A:
Anna Serrée
Doron Kuin

Liam van Boeschoten
Quinn Pot

Gr. 1/2 B
Singh, Manu

Gr 1/2 D
Dennis van der Veek

Wij wensen jullie een hele fijne schooltijd op de Rank
PROJECT
Het grote project is in volle gang. Veel landen worden onder de loep genomen en er
wordt in veel talen al tot 10 geteld.
De uiteindelijke afsluitende projectpresentatie, waarbij iedereen zijn of haar prachtige
eindresultaat laat zien, is op woensdag 9 april van 17:00 tot 19:00 uur. Natuurlijk is er
van alles te zien, te proeven en te bewonderen. En zijn er dan ook weer allerlei
heerlijkheden te koop De datum staat vast al in uw agenda en uiteraard zijn opa's, oma's, broers,
zussen, ooms, tantes en andere belangstellenden ook van harte welkom!
In een aparte mail m.b.t. deze presentatie heeft u vandaag meer informatie gekregen.
De opbrengst van dit project komt geheel ten goede aan stichting “STEP”. Voor dit doel zijn wij eind
2013 begonnen met sparen en wij zullen het bedrag voltooien met dit project.
ZWANGER
Mooi nieuws kunnen wij melden.. Onze juf van groep 1/2b, juf Martine van Lokhorst,
verwacht in september, samen met Ronald hun eerste kindje. Wij wensen haar een
voorspoedige zwangerschap! GEFELICITEERD!
BEATS BY BACH
Vrijdag 14 maart zijn we naar de Rabobank geweest. We hebben
een lespakket gekregen: Beats by Bach. Het gaat over klassieke
muziek en film. De Rabobank sponsort dit pakket van de Bach
vereniging. We zijn blij met dit pakket en gaan er mee aan de
slag. We kregen ook nog een mooie voetbal voor de klas! Daar
waren de kinderen héél blij mee.
Op de foto: Yessie, juf Bernadette, Celina, Koen en Kim de Graaf
(namens de Rabobank).
PASEN
Op donderdag17 april vieren wij op school het paasfeest. Dit zullen wij gezamenlijk met de kinderen
in de hal doen. De paaskaars zal worden aangestoken, het verhaal worden verteld en er zal samen
gezongen, geluisterd en gebeden worden. Daarnaast zullen wij in de klas lunchen in het teken van
“samen delen”. Vanaf groep 3 neemt elk kind iets mee (vooraf in de klas wordt dit verdeeld en uw
zoon/dochter krijgt een briefje mee met het mee te nemen onderdeel van de lunch) De kleuters
nemen allemaal hun eigen boterham mee en deze zullen op een grote schaal samen gedeeld worden.
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Omdat wij dus op school eten, zal de eindtijd van deze dag iets eerder zijn. De kinderen gaan
donderdag om 14.30 uur naar huis. Vrijdag en maandag zijn ze dan vrij.
Wilt u uw zoon/dochter op woensdag 16
april. bord, beker en bestek in een plastic
tas meegeven naar school?

KONINGSSPELEN
Op vrijdag 25 april vieren wij op school koningsdag. Het lijkt ons leuk als iedereen “oranje getint” op
school komt De dag zal worden gestart met een JUMBO ontbijt in de klas. Om 9.00 uur zullen alle
kinderen deelnemen aan de “kanga” dans (zie ook http://kvk.vara.nl/) De kleuters zullen vervolgens
rondom de school een sportieve spelletjes ochtend hebben. De groepen 3 t/m 8 gaan ’s morgens naar
de sporthal en zullen daar diverse activiteiten volgen. ’s Middags zijn de groepen 1 t/m 4 zoals
gewoonlijk vrij. Groep 5 t/m 8 zal een fotopuzzeltocht lopen die uiteraard in het teken zal staan van
het koningshuis maar ook zeker een sportief karakter zal hebben.
Om 15.15 uur zal iedereen beginnen aan de meivakantie en hopen we iedereen maandag 12 mei
weer op school te zien.
Landelijke informatie over deze koningsdag kunt u vinden op www.koningsspelen.nl
PASSEND ONDERWIJS OP DE RANK
In de media heeft u kunnen lezen dat op 1 augustus 2014 de wet “Passend onderwijs” van kracht
wordt. Enerzijds een grote operatie anderzijds verandert er in de praktijk van alle dag op De Rank
niet zo heel veel. Ieder kind had- en heeft in de toekomst, recht op onderwijs dat hem of haar zo
goed mogelijk helpt ontwikkelen. De Rank is al sinds jaar en dag bezig om daar steeds beter in te
worden. De meeste kinderen kunnen toe met het standaard aanbod in een groep. Sommige kinderen
hebben een extra steuntje in de rug nodig en sommige kinderen hebben een meer intensieve
begeleiding nodig. Voorheen konden we voor deze laatste groep een zogenaamde “rugzak” , “Leerling
gebonden financiering”, aanvragen. Op dit moment profiteren 8 leerlingen op De Rank daarvan en
een aantal andere kinderen liften mee. Per 1 augustus vervalt die regeling, maar het geld blijft
grotendeel
beschikbaar
voor
deze groep
leerlingen.
Het
geld
komt
nu van
het
Samenwerkingsverband. De Rank is aangesloten bij Samenwerkingsverband De Westfriese Knoop.
Een organisatie van 90 Westfriese scholen. Mooi van de nieuwe wet is het feit dat we voorheen
keken wat een kind niet kon, en we nu vooral kijken wat een kind nodig heeft om zich optimaal te
ontwikkelen.
Wanneer u meer wilt weten over dit onderwerp is er een mooi filmpje gemaakt door ons
Samenwerkingverband: http://www.youtube.com/watch?v=srrrB5TA2oo. En op www.swv-hoorn2.nl
/documenten/ouderbrochure/PassendonderwijsSWV_ouderbrochure.pdf en www.passendonderwijs
kunt u meer lezen.
VERKEERSEXAMEN 2014
Donderdag 10 april is het zover. De leerlingen van groep 7 van onze school doen op die dag het VVN
schriftelijk Verkeersexamen.
Tijdens de verkeerslessen die wij geven op de Rank leert uw kind de verkeersregels en welk gedrag
van hem of haar verwacht wordt in het verkeer.
De theoretische kennis die uw kind op school opdoet, is geen garantie voor veilig gedrag in het
drukke alledaagse verkeer. Oefenen in het echte verkeer helpt daar wel bij. Als ouder speelt u daarbij
een belangrijke rol.
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Vanaf 10 maart is er voor het eerst een app beschikbaar om uw kind op een speelse manier voor te
bereiden op het VVN praktijk Verkeersexamen. De app is beschikbaar voor smartphones en tablets.
Om de app te downloaden gaat u naar www.vvn.nl/vvn-verkeersexamen
Ons advies: Ga lekker aan de slag met die app EN stap op de fiets en oefen zo vaak mogelijk de
route die uw kind moet afleggen tijdens dat praktijk examen. De informatie daarvoor krijgt u
binnenkort van de leerkracht.
Namens de verkeersouders Ingrid en Silvia
AVONDVIERDAAGSE
Van 2 t/m 5 juni is weer de jaarlijkse avondvierdagse. Binnenkort krijgen de kinderen een
informatiebrief mee met een antwoordstrookje. Dat strookje kan op school weer worden ingeleverd.
ONTRUIMINGSPLAN
Beste ouders,
Zoals u de afgelopen weken misschien al is opgevallen hangen er verspreid in de school nieuwe
ontruimingsplannen.

Deze zijn voor ons gemaakt door de ouders van Jaimy ter Koele. Zij hebben een beveiligingsbedrijf en
leveren aan meerdere bedrijven materialen en ontruimingsplannen

Wij willen hen hiervoor heel hartelijk bedanken namens het team, de kinderen en hun ouders.
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