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Mei 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)
Di 20 mei
Wo 21 mei
Do 29 mei-vr 30 mei
Vr 6 juni
Ma 9 juni
Wo 11 juni
Vr 13 juni
Di 17 juni ‘s middags
Wo 18 juni

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

Do 19 juni
Ma 23 juni-vr 27 juni
Di 24 juni
Do 26 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:
Myiesha Fadillah

Gr 1/2B
Ronja Meester
Steff Buis
Charlène Konings
Kevin Jansen

Wij wensen jullie een hele fijne schooltijd op de Rank
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Gr 1/2D
Khan Silver

Verjaardag meester Dirk
Kamp groep 8
Rapporten gr. 1 t/m 7 mee naar huis
Verjaardag juf Sigrid en juf Nicole
Wisseluurtje
Afscheidsavond + musical groep 8
Laatste schooldag
Kinderen vrij
Zomervakantie

ZWANGERSCHAPSVERLOF
Juf Marleen heeft donderdag 15 mei haar laatste werkdag gehad. Zij gaat vanaf nu genieten van haar
verlof en voorbereiden op de komst van hun tweede kindje. Wij wensen haar een fijne tijd. Juf Joyce
Halfhide zal haar vervangen op de maandag en dinsdag. Ook juf Joyce wensen wij uiteraard veel
plezier in groep 6.
STICHTING STEP
Het lijkt alweer lang geleden. Het grote project met een enorm leuke
afsluiting met informatie over allerlei landen. De opbrengst van deze
middag/avond is bestemd voor stichting STEP.
Wij konden trots 1153 euro overhandigen aan “opa Dick” die ons
vertelde dat er een groot gedeelte van een klaslokaal mee ingericht kon
worden! Iedereen bedankt voor zijn- of haar aandeel!
VERKEERSEXAMEN
Op donderdag 22 mei gaan de leerlingen van groep 7 weer op voor hun verkeersexamen. Ze fietsen
een mooie route door de stad en zullen op diverse punten goed moeten opletten. Wat kunt u als
ouder doen om te helpen? Geef het goede voorbeeld!
Steek uw hand uit, stop voor een rood verkeerslicht etc. Dan gaan de kinderen dat heel normaal
vinden. Beloon ze als ze het goed doen. Een complimentje is zo gemaakt.
Verwissel van rol met uw kind. Dan gaat uw kind zich als “ouder” heel verantwoordelijk voelen en zich
ook zo proberen te gedragen. Dit is heel succesvol gebleken.
U kunt uw kind ook filmen als het op de fiets zit en dit later samen terugkijken. Wat ging goed en wat
kan beter?
En het beste kunt u de route die uw kind moet gaan afleggen zo vaak mogelijk
oefenen en elke keer uitleggen waarom een verkeerspunt zo belangrijk is en
hoe je het beste kunt voorsorteren. De leerlingen moeten echt nog leren
anticiperen in het verkeer. De theorie zit in de hoofdjes maar hoe gebruik je
die in de praktijk?
Namens de verkeersouders… Veel succes!!
ONTRUIMINGSOEFENING
In de vorige INFO heeft u kunnen lezen dat op school nieuwe ontruimingsplannen hangen. Inmiddels
hebben wij hier ook mee geoefend. Wat moeten we doen wanneer er een brandalarm is? Alles verliep
voorspoedig. Nu maar hopen dat we voor niets geoefend hebben.
RANKFESTIJN
Wellicht heeft u het al dik gedrukt zien staan in de bovenstaande kalender. Het rankfestijn, wat stond
gepland op 11 juni, hebben wij moeten verschuiven i.v.m. de nationale straatspeeldag. (dubbel
gebruik van materialen)
De nieuwe datum is nu vrijdag 13 juni van 17.00 – 20.00 uur.
Het zal weer een leuke happening worden met een rad van fortuin, allerlei soorten
spelletjes, grabbeljurk en uiteraard RANKENSTIJN. Het enige originele spookhuis van
Zwaag!
Uiteraard krijgt u t.z.t. nog veel meer informatie via de mail, maar zet de datum vast
in uw agenda, want dit wil vast niemand missen.
SPORTDAG
Vrijdag 6 juni is de sportdag voor de kinderen van groep 5 t/m 8. Deze week sturen wij de ouders van
de betreffende groepen hierover meer informatie.
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