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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 10 nov
Gr 1 t/m 4 vrij
Wo 15 april
Do 13 nov
VO informatieavond voor ouders gr 8
Vr 24 april
Do 20 nov
10 min Spreekavond
Ma 27 april – vr 8 mei
Ma 24 nov
10 min Spreekavond
Wo 13 mei
Vr 5 dec
Sinterklaas op school
Do 14, vr 15 mei
Ma 22 dec – 2 jan ‘15 Kerstvakantie
Ma 25 mei
Wo 14 jan
Verjaardag meester Martijn
Wo 10 juni
Wo 11 feb
Spreekavond rapport
Do 11 juni
Di 17 feb
Spreekavond rapport
Ma 22 – vr 26 juni
Wo 18 feb
Rapport mee
Di 23 juni
Ma 23 feb – vr 27 feb Voorjaarsvakantie
Wo 24 juni
Ma 2 mrt – vr 6 mrt
Extra vakantieweek gr 1 t/m 4
Wo 1 juli
Do 2 april
Paasviering, continurooster- kinderen
14.30 uur naar huis
Do 2 juli
Vr 3 april
Goede vrijdag – vrij
Vr 3 juli
Ma 6 april
Tweede Paasdag - vrij

Juf Jannie jarig
Gr 1 t/m 4 vrij
Meivakantie
Verjaardag juf Marjan en juf Annelies
Vrij ivm hemelvaart
Tweede Pinksterdag - vrij
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

WELKOM… Nieuwe leerlingen
Een hartelijk welkom voor de volgende nieuwe leerlingen:
Groep 1/2B
Aiden Wabeke

Groep 1/2C
Job Westland

Wij wensen jullie een hele fijne schooltijd op de Rank
TAFEL MET INFORMATIE VOOR OUDERS
Regelmatig krijgen wij interessante informatie m.b.t. allerlei onderwerpen. Opvoeding,
bibliotheekinformatie, cursussen etc.. Dit krijgen wij vaak in een kleine oplage en kunnen het
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daardoor niet aan alle kinderen meegeven. Wij hebben er daarom voor gekozen een informatietafel in
te richten. Deze kunt u vinden in de bovenbouwhal naast de teamkamer. De folders die er liggen kunt
u vrijblijvend meenemen.
UITDELEN BIJ VERJAARDAGEN
Als de kinderen jarig zijn, delen zij vaak uit in de groep. Wij zien de laatste tijd steeds grotere
hoeveelheden snoep/traktaties. Wij willen u vragen om de grootte van de traktaties te beperken tot
één. Alvast bedankt.
SPREEKAVONDEN
In de kalender kunt u zien dat op donderdag 20- en maandag 24 november de 10 min spreekavonden
plaatsvinden. Voor groep 1/2C zullen donderdag 27 - i.p.v. maandag 24 november de gesprekken
zijn.
VAN DE VERKEERSOUDERS
Nu de dagen korter worden, zullen veel kinderen ook in het donker op de fiets zitten. Wij willen u
nogmaals de noodzaak van goede verlichting onder de aandacht brengen. Op de site van de politie
vonden wij onderstaande richtlijnen voor de juiste verlichting op de fiets.
Hieronder nog even de regels voor verlichting op een rijtje. Regels voor vaste fietsverlichting wit of geel licht
voor, rood licht achter; de lampen moeten recht vooruit en recht achteruit schijnen; de lampen mogen niet
knipperen. Regels voor losse lampjes op een fiets De regels voor losse lampjes: wit of geel licht voor, rood licht
achter; de losse lampjes mogen alleen op het bovenlichaam. Dus niet op uw hoofd, armen of benen; u mag losse
lampjes bevestigen aan uw kleding of op uw tas; losse lampjes moeten goed zichtbaar zijn. Er mag dus niets
voor of overheen hangen; losse lampjes moeten recht vooruit en recht achteruit schijnen, ze mogen niet
knipperen en niet teveel bewegen. Regels voor reflectie op een fiets een rode reflector (niet driehoekig) op de
achterkant van de fiets; gele reflectoren op de trappers; witte of gele reflectoren op de wielen (velgen) of
banden. Bron: Politie

GOEDE DOELEN
De Rank heeft vorig schooljaar veel geld kunnen overmaken aan de stichting Step. Van het geld wat
de kinderen meenemen voor goede doelen en de opbrengst van het Rankfestijn.De stichting stuurde
ons het volgende bericht:
Dit schooljaar hebben 6 studenten het STEPhuis in Fada N'Goerma verlaten.Etienne, Ousséni en
Segda hebben de BAC (VWO) opleiding afgesloten. De studenten mogen
kiezen voor een
beroepsopleiding met een vrijwel 100% baangarantie. Niemand heeft de financiële middelen om na
het VWO een universitaire opleiding te kunnen volgen. De grote meerderheid kiest nu voor een
lerarenopleiding, maar we hebben ook verpleegkundigen afgeleverd en een administratieve leerling
gehad die nu bij een micro kredietorganisatie werkt.
Twee nieuwe leerlingen Odile en Zakaria zijn geselecteerd en kunnen nu door de opbrengsten van de
Rank hun eerste studiejaar volgen.
SINT MAARTEN
Voor 11 november worden er in alle klassen lampionnen gemaakt voor Sint Maarten. Het is handig als
alle kinderen op die dag dan een lampion"hengel" met lampje op batterijen (met de naam erop!) bij
zich hebben. Op dinsdag 11 november laten wij traditiegetrouw met een bijeenkomst in de hal de
lampions aan elkaar zien en zingen samen enkele Sint Maartenliedjes. Groep 1/2A gaat ook nog naar
verzorgingshuis “Avondlicht” om daar hun lampionnen te tonen en liedjes te zingen.
UNICEF
Rond 11 november krijgen de kinderen ook een envelopje van Unicef mee naar huis. De gedachte
daarachter is de volgende: Met Sint Maarten krijgen de kinderen in Nederland weer een overvloed aan
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snoep, terwijl elders in de wereld het leeftijdgenootjes ontbreekt aan de meest elementaire
levensbehoeften. Het is goed om daar bij stil te staan. Het is nog beter als kinderen de mentaliteit
leren om daar iets (ook al lijkt dat nog zo klein) voor over te hebben. Vandaar deze actie.
De envelopjes moeten dan z.s.m. ná 11 november op school weer worden ingeleverd. Wellicht ten
overvloede wijzen wij u er op dat het niet de bedoeling is dat de kinderen snoep in de zakjes doen!
Graag ook dit jaar weer uw medewerking voor dit leerzame initiatief van Unicef.

SINTERKLAAS
Vanaf half november starten wij in de onderbouw tot en met groep 4 ons
Sinterklaasproject. Ook dit jaar schijnt er weer van alles te gebeuren. Wij wachten vol
spanning af. Het sinterklaasjournaal doet ook regelmatig verslag van alle
gebeurtenissen.
Het is natuurlijk altijd maar weer afwachten of het lukt, maar de goede bisschop heeft
aangegeven dat hij ons ook dit jaar weer op vrijdag 5 december zal bezoeken. Om
ongeveer 8.40 uur zal hij aankomen bij het plein. Daar wordt hij (bij droog weer) ontvangen door alle
kinderen van de school.
De kinderen van alle groepen verzamelen om 8.30 uur binnen in de eigen klas
Wij willen met klem alle ouders verzoeken om de Sint op het plein te begroeten en NIET zelf of met
kleine kinderen in de gang of de hal te gaan staan. Dan wordt het echt veel te vol en is het voor de
leerkrachten niet meer te overzien. Graag uw medewerking!
Na de ontvangst zal de Sint alle groepen weer bezoeken. Ook zullen de kinderen weer een bezoek aan
de schatkamer mogen brengen.
SINT VOOR DE GROEPEN 5 T/M 8
Van de ouders van de groepen 5 t/m 8
vragen wij wederom graag de aandacht voor
het volgende: Zoals ieder jaar worden er
in de groepen 5 t/m 8 weer lootjes getrokken
in de week na de intocht. Voor het goede verloop van deze dag is uw medewerking ABSOLUUT
NOODZAKELIJK!!
De kinderen moeten namelijk voor een klasgenootje een surprise maken met daarin verstopt een
cadeautje. De winkelwaarde van dat cadeautje moet liggen rond 4 euro. Om het uitpakken voor
iedereen tot een bijzondere gebeurtenis te maken, is het natuurlijk nodig dat aan iedere surprise
zorg wordt besteed. Vooral de jongeren hebben daarbij hulp nodig!
Ook moet bij het pakje een gedichtje worden gemaakt. Hierbij rekenen wij in het bijzonder op de
ouders van de jongeren. Waarmee beslist niet gezegd is dat de kinderen uit de groepen 7 en 8 alles
alleen kunnen !!
Wij hopen op uw medewerking !!
TENTOONSTELLING.
Omdat er erg veel tijd en moeite wordt besteed aan de Sinterklaassurprises, willen wij graag de
kunstwerken tentoonstellen voor alle belangstellenden.
Daarom moeten alle surprises op donderdag 4 december op school worden gebracht.
Tussen de middag en na schooltijd kunnen ouders en andere belangstellenden de tentoonstelling
komen bekijken. U bent van harte welkom. Uit ervaring weten wij dat een bezoekje echt de moeite
waard is, want er worden ieder jaar weer prachtige dingen gemaakt.
SCHOOLTIJDEN 5 DECEMBER
De schooltijden hebben wij iets aangepast. Voor de kinderen van groep 1 t/m 4 verandert niets. Zij
zijn gewoon om 11.45 uur vrij. De groepen 5 t/m 8 blijven tussen de middag op school eten en zijn
om 14.30 uur uit. Wilt u uw kind(eren) een lunchpakketje meegeven? (brood + drinken)
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Op deze feestelijke dag zullen de kinderen als tussendoortje wat drinken en een koekje krijgen van
school. Dat hoeft u deze dag dus niet mee te geven.
KERSTVIERING.
Op dinsdag 16- en woensdag 17 december zal er kerst gevierd worden op school. Dit jaar zal er
gezamenlijk in de groep eten + een activiteit zijn en zullen de groepen vervolgens samen naar een
musical, gespeeld door de leerkrachten, kijken. I.v.m. het aantal kinderen is het helaas niet mogelijk
om dit samen met de ouders te doen. We verwachten de kinderen om 17.00 uur op school en u kunt
ze om 18.30 uur weer uit de klas ophalen.
T.z.t. zult u nader geïnformeerd worden.
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