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Oktober 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 2014-2015 (zie voor actuele data ook www.rank.nl)
Ma 13 - vr 17 okt
Herfstvakantie
Ma 6 april
Ma 27 okt
NIO toets groep 8
Wo 15 april
Vr 7 nov
Verjaardag juf Inge en juf Bernadette
Vr 24 april
Ma 10 nov
Gr 1 t/m 4 vrij
Ma 27 april – vr 8 mei
Do 20 nov
10 min Spreekavond
Wo 13 mei
Ma 24 nov
10 min Spreekavond
Do 14, vr 15 mei
Vr 5 dec
Sinterklaas op school
Ma 25 mei
Ma 22 dec – 2 jan ‘15 Kerstvakantie
Wo 10 juni
Wo 14 jan
Verjaardag meester Martijn
Do 11 juni
Wo 11 feb
Spreekavond rapport
Ma 22 – vr 26 juni
Di 17 feb
Spreekavond rapport
Di 23 juni
Wo 18 feb
Rapport mee
Wo 24 juni
Ma 23 feb – vr 27 feb Voorjaarsvakantie
Wo 1 juli
Ma 2 mrt – vr 6 mrt
Extra vakantieweek gr 1 t/m 4
Do 2 juli
Do 2 april
Paasviering, continurooster- kinderen
14.30 uur naar huis
Vr 3 juli
Vr 3 april
Goede vrijdag – vrij

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:
1/2B
Liam Nauta
Alex Slaman

1/2C
Stacey Keuning
Steyn Oliveira Sena

1/2D
Bo Koeman
Fabio Galano

Wij wensen jullie een hele fijne schooltijd op de Rank
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gr 6
Yildiz Rümeysa

GEBOREN
OP 15 september is Jill geboren. Jill is de dochter van juf Martine van Lokhorst en
Ronald. Wij feliciteren ze uiteraard van harte. Het gaat met zowel Jill als juf Martine
goed. Ze zijn zelfs al samen op school geweest om beschuit met muisjes te brengen.
Veel geluk en gezondheid met z’n drietjes!
HOOFDLUIS
Zoals u in de jaargids hebt gelezen, wordt er na iedere grotere vakantie gecontroleerd op hoofdluis.
Het nut daarvan is al diverse malen gebleken. Wij kunnen op deze manier veel sneller reageren als er
iets wordt gevonden en zo een grotere explosie voorkomen. Sinds afgelopen schooljaar zijn er in elke
groep een aantal “luizen-ouders”. Deze zijn alleen betrokken bij hun eigen groep en kunnen de
controle op een voor hun meest gunstige tijdstip (in de week na de vakantie) uitvoeren. Mocht u ook
interesse hebben om te helpen.. Graag! U kunt zich melden bij de klassenleerkracht.
RESERVE KLEDING
Omdat wij geregeld te maken hebben met kleine ongelukjes zijn wij op zoek naar reservekleding voor
voornamelijk de onderbouw. Heeft u kleding wat inmiddels te klein is geworden voor uw eigen
kinderen? Wij zijn er erg blij mee. Ook sokken en ondergoed zijn erg welkom. Grotere kleutermaten
JANTJE BETON KANJERS !!
Ja , want dat zijn het, KANJERS, de leerlingen van de groepen 4 ,5 en 6. Zij hebben allemaal weer
enorm hun best gedaan om zo veel mogelijk loten te verkopen voor Jantje Beton en dus ook voor ons
nieuwe bovenbouwschoolplein. In totaal is er € 1430.00 opgehaald een mooi bedrag dus.
DE BIBLIOTHEEK EN SCHOOL !!
Zoals u weet zijn wij een samenwerking aangegaan met Bibliotheek Hoorn. Samen met de bibliotheek
willen we kinderen stimuleren om veel te lezen. Daarom zijn alle leerlingen inmiddels lid van
Bibliotheek Hoorn. Op school én thuis kunnen de kinderen gebruik maken van een kindvriendelijke
bibliotheek website.
Wist u dat…??
De kinderen met behulp van deze website:
gratis boeken kunnen reserveren
betrouwbare informatie kunnen vinden voor werkstukken en spreekbeurten
leestips kunnen geven aan vriendjes
hun leengegevens kunnen inzien
een leeslogboek bij kunnen houden
u hier ook informatie kan vinden over dyslexie, tips voor leerzame en leuke apps en nog veel
meer!
De link naar deze website vindt u via de website van school of via:
www.bibliotheekhoorn.nl/onderwijs/bibliotheek-op-school
Om gratis boeken te kunnen reserveren/verlengen en hun leeslogboek bij te houden, hebben de
kinderen hun inlogcode nodig. Deze inloggegevens zijn als het goed is bij u bekend.
Wij verzoeken u om het wachtwoord met uw kind te delen. Het zou fijn zijn als u samen een veilig
wachtwoord verzint dat uw kind makkelijk kan onthouden, zodat hij/zij op school ook in kan loggen.
Als u uw wachtwoord kwijt bent, kunt u gemakkelijk zelf een nieuw wachtwoord aanmaken op
bovengenoemde website. De gebruikersnaam is het pasnummer van uw kind.
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SCHOLIERENVELDLOOP
Op woensdag 8 oktober deed De Rank weer mee aan de “Rien Stout” scholierenveldloop op de
atletiekbaan van AV Hollandia aan de Blauwe Berg.
Ruim 20 kinderen hebben zich hiervoor opgegeven en vertegenwoordigden onze school. Ondanks het
vochtige weer hebben de kinderen heel goed hun best gedaan ! complimenten!
GEVONDEN VOORWERPEN
Na het kamp van groep 6 en 7 zijn er diverse gevonden voorwerpen. Bij de keuken in de BB hal zijn
deze verzameld. Als u iets mist, ligt het wellicht daar.
HET PLEIN… NA SCHOOLTIJD
Na schooltijd gebeurt het geregeld dat er kinderen spelen op het plein. Wilt u erop toezien dat de
kinderen spelen volgens de regels die wij ook tijdens schooltijd aanhouden? (b.v. zand in de bak
onder het schip en niet op het plein, niet van het schip afspringen… ) Verder zien wij dat er nog veel
kinderen en ook ouders fietsen op het plein. I.v.m. de veiligheid is het alleen toegestaan te wandelen
naast de fiets. Stoep op…. Fiets af …
Alvast bedankt voor de medewerking.
NATIONAAL SCHOOLONTBIJT
Op donderdag 6 november zullen wij als school weer deelnemen aan het nationaal schoolontbijt. Dit is
een initiatief van diverse bedrijven en organisaties met als doel duidelijk te maken aan kinderen dat
ontbijten erg belangrijk is voor de gezondheid. Naast dit doel steunt het “nationaal schoolontbijt” een
aantal goede doelen. Dit jaar is dat “bake for life” en het “oranjefonds”. In de klas wordt er deze week
ook extra aandacht besteed aan het belang van een goed ontbijt.
De kinderen mogen deze dag in “ontbijtkleding” aan tafel komen op school. Slaapmutsen, pyjama’s,
kleine knuffels etc… zijn welkom. Na het ontbijt doen de kinderen hun gewone kleding weer aan.
Vanuit milieuoverwegingen worden er dit jaar bij de ontbijtpakketten geen bord/bestek/beker
geleverd. Zou u dat zelf maandag 4 november mee willen geven aan uw kind in een plastic tas?
Voor meer informatie kunt u ook de site http://www.schoolontbijt.nl/ bekijken. Hierop staan ook
spelletjes voor de kinderen
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