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Augustus/september 2014
Geachte Ouders,
Hierbij ontvangt u de eerste INFO van dit schooljaar. Wij hopen dat iedereen een goede vakantie
heeft gehad. Inmiddels zijn wij alweer met frisse energie van start gegaan met dit nieuwe schooljaar.
Deze INFO's verschijnen iedere maand en dit nummer betreft de start van het schooljaar en de
maand september. Op de website staat de datum waarop u de INFO kunt verwachten. Als u een week
na die datum nog geen INFO via de mail heeft ontvangen, dan is er iets mis gegaan. Wilt u er dan
even naar vragen?
Naast de ingang van de klas hangt ook elke maand de papieren versie van de INFO.
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u uiteraard altijd bij ons terecht.
AGENDA 2013-2014 (zie voor actuele data ook www.rank.nl)
Di 26 aug
Schoolfotograaf
Wo 18 feb
Vr 29 aug
Juf Sigrid gaat trouwen
Ma 23 feb – vr 27 feb
Do 4 sept
Informatieavond groep 7, 7/8 en 8
Ma 2 mrt – vr 6 mrt
Ma 8 sept.
Informatieavond groepen 3
Do 2 april
Di 9 sept
Informatieavond groep 5, 5/6 en 6
Vr 3 april
Wo 10 sept
Start Jantje Beton. Gr 4, 5, 6
Ma 6 april
Wo 10 sept
Informatieavond kleutergroepen
Vr 24 april
Di 16 sept
Informatieavond groep 4
Ma 27 april – vr 8 mei
Di 16 t/m do 18 sept
Kamp groep 7
Wo 13 mei
Vr. 19 sept
Groep 1 t/m 4 vrij
Do 14, vr 15 mei
Di 23 t/m wo 24 sept
Kamp groep 6
Ma 25 mei
Wo 24 sept
Start kinderpostzegelactie gr 7 & 8
Wo 10 juni
Wo 1 okt.
Start kinderboekenweek
Do 11 juni
Ma 13 - vr 17 okt
Herfstvakantie
Ma 22 – vr 26 juni
Ma 27 okt
NIO toets groep 8
Di 23 juni
Vr 7 nov
Verjaardag juf Inge en juf Bernadette
Wo 24 juni
Do 20 nov
10 min Spreekavond
Ma 24 nov
10 min Spreekavond
Wo 1 juli
Vr 5 dec
Sinterklaas op school
Do 2 juli
Ma 22 dec – 2 jan ‘15 Kerstvakantie
Wo 14 jan
Verjaardag meester Martijn
Vr 3 juli
Wo 11 feb
Spreekavond rapport
Di 17 feb
Spreekavond rapport
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Rapport mee
Voorjaarsvakantie
Extra vakantieweek gr 1 t/m 4
Paasviering, continurooster- kinderen
14.30 uur naar huis
Goede vrijdag – vrij
Tweede Paasdag - vrij
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 1/2A
Jochem Hoogelander
Jesper Luken
Levi Gorter

Groep 1/2B
Shania Smit
Hamza Zahro Hassan

Groep 1/2C
Baihas Abdulla
Noah Hartsema
Nabiil Hassan
Hamdi Zahro Hassan
Damian de Vries

Groep 1/2D
Noëlle Dijkstra
Anna-Lisa Hoogeveen
Mathijs Kleine Deters
Sarah Kleine Deters
Marouan Saidi
Lion van Stroe
Noa Boerlage

Groep 3A
Alan Brady

Groep 7
Amiel Dut

Groep 5
Valentijn Gorter

Groep 7/8
Celine Tran
Moisha Boedhoe

Groep 5/6
Bingy Lemi

Wij wensen jullie een hele fijne schooltijd op de Rank
GEBOREN
Op 28 juni, vlak voor de zomervakantie heeft juf Marleen , samen met Peter, een
tweede dochter gekregen. Ze heet Eva en het gaat prima met moeder en dochter.
Wij feliciteren hen én natuurlijk grote zus Floor en wensen hen veel geluk en
gezondheid.
KAMPEN BOVENBOUW
Inmiddels traditiegetrouw gaan de groepen 6 en 7 aan het begin van het schooljaar op kamp.
De leerlingen van leerjaar 6 gaan di 23 t/m wo 24 sept.
De leerlingen van leerjaar 7 gaan van di 16 t/m wo 18 september.
De leerlingen van groep 5 en 8 van de combigroepen 5/6 en 7/8 zullen opgevangen worden door
andere leerkrachten op school.
De kosten voor de kampen bedragen:
groep 6 € 25.groep 7 € 35.Wij vragen u of u bovenstaande kosten over wil maken op rek nr. NL07RABO1105.22.117 ten
name van Schoolkamp De Rank o.v.v. de naam van uw kind.
U kunt ook contant op school betalen bij de administratie (Mieke de Hoog, aanwezig ma, wo, vr van
8.00 uur tot 13.30 uur)
De locatie is het scoutinghuis in Enkhuizen. Dat ligt heel dicht bij het Streekbos, dus dat biedt veel
leuke mogelijkheden.
Voor alle duidelijkheid: het schoolreisje voor deze groepen vervalt uiteraard. Anders wordt het te
duur.
De ouders van de leerlingen uit de leerjaren 6 en 7 ontvangen zeer binnenkort uitgebreide informatie.
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Aan het einde van het jaar zal het kamp van groep 8 plaatsvinden. T.z.t. zullen de betreffende ouders
daarover de informatie ontvangen.
JANTJE BETON
Ook dit jaar doet onze school weer mee met de Jantje Beton Loterij.
Van 10 - tot en met 24 september mogen de leerlingen van de groepen 4, 5 en 6 hun loten van 2
euro weer verkopen aan familie, vrienden en buren.
Zij krijgen op 11 september hun lotenboekje mee en het is natuurlijk de bedoeling dat zij zoveel
mogelijk loten gaan verkopen want van elk lot komt één euro aan onze school ten goede en dat kan
best oplopen weten we uit ervaring.
Mocht u als ouder bezwaren hebben dat uw kind de loten verkoopt, geef het boekje dan zo snel
mogelijk weer terug aan de leerkracht.
Want alle loten die NIET verkocht zijn wil Jantje Beton weer terugzien, dus als u het boekje kwijt
raakt zult u het lotenboekje aan de school moeten vergoeden! Een boekje bevat 10 loten dus het
boekje is 20 euro waard!
Denk dus goed om de boekjes en raak ze niet kwijt.
Mocht u nog vragen hebben stel ze aan de leerkracht of aan Ingrid de Wit
moeder van Jan en Linde Blok uit de groepen 8 en 6. fring@quicknet.nl
INFORMATIEAVONDEN
Ook dit jaar beginnen wij het nieuwe schooljaar met de "klasseninformatieavonden".
De data staan in de AGENDA op de eerste pagina van deze INFO En op de websitekalender.
Als het niet anders is vermeld begint de avond om 19.30 uur en duurt ongeveer een uur. Op de
avonden zal de leerkracht trachten u een indruk te geven van de dagelijkse gang van zaken in de klas
en op school en zal zij/hij een uiteenzetting geven van het programma van het komende jaar; dus
wat de school denkt te gaan doen en hoe u daarbij uw kind(eren) kunt helpen. Uiteraard is dit een
prima mogelijkheid om vragen te stellen.
HANDVAARDIGHEID MATERIAAL
De lessen handvaardigheid gaan weer beginnen en hiervoor kunnen we nog veel spullen gebruiken.
Veel dagelijkse dingen worden weggegooid, terwijl hier nog leuk mee geknutseld kan worden.
Spaart U met ons mee?? De spullen kunnen worden achtergelaten in een bak die bij de ingang bij de
kleutergroepen staat.
Wat kunnen we zoal gebruiken: keukenrollen – kurken – bierdopjes –schelpen – knopen – kralen –
wol - chipskokers – plastic drinkflesjes of ranjaflessen – kuipjes van waxinelichtjes- vlekkenzout
emmertjes – lege frisdrank blikjes – kleine technische onderdelen (robot bouwen)
En heeft U, na een verbouwing, nog tegeltjes, tegellijm of hout over (of via het werk) dan is dit ook
erg welkom.
BOEKEN/TIJDSCHRIFTEN KOPEN
De kinderen krijgen in de komende tijd van enkele goede boekuitgevers en softwaremakers
aanbiedingen mee naar huis. Deze aanbiedingen zijn vrij voordelig omdat de levering via school
verloopt.
Over het algemeen zijn het goede boeken, maar de aanbieding gaat uiteraard geheel buiten de
verantwoordelijkheid van de school om. Voelt u zich niet verplicht want ook bij de openbare
bibliotheek staan goede boeken en dat is voor de kinderen nog gratis ook.
Toch kan het leuk zijn een klein boekenbezit op te bouwen en dan kunnen dit leuke aanbiedingen zijn
die wij u niet willen onthouden.
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SKEELERS/STEPJES /VOETBALLEN
Een oude vertrouwde regel, maar toch nog even herhalen. Op het schoolplein voor- en na
schooltijd is het te gevaarlijk om te voetballen. Graag de bal aan de hand mee naar binnen
nemen. En in de hallen van de school graag de skeelers/skates uit en afstappen van de step.
Zou u de kinderen willen helpen onthouden?
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.
UITNODIGINGEN PARTIJTJES
Een verzoekje.. Veel kinderen geven rondom hun verjaardag een kinderfeestje. Hiervoor worden de
kinderen vaak uitgenodigd d.m.v. een kaartje. Wij willen u vragen deze uitnodigingen niet in de klas
uit te delen, maar bij de kinderen thuis te brengen. Reden daarvan is dat niet elk kind een uitnodiging
ontvangt en dit onbedoeld tot teleurstellingen kan leiden.
DATA SPORTTOERNOOIEN
Ook dit schooljaar worden er weer een aantal sporttoernooien voor basisscholen georganiseerd. De
data zijn te vinden op de website onder het kopje “sport” en op de kalender
Wij doen niet aan alle toernooien mee. Dat is mede afhankelijk van het aanbod van begeleidende
ouders. Op school wordt steeds aangegeven wanneer kinderen zich moeten aanmelden en bij wie. Dat
wordt ook vermeld op de website van de school en in de INFO of aparte mail. NA de uiterlijke
inleverdatum kan er NIET meer worden ingeschreven.
Wij rekenen er wel op dat opgegeven kinderen ook werkelijk aanwezig zijn op de speeldagen!!
Als u wellicht tijd en zin hebt om als begeleid(st)er van een team mee te doen, dan uiteraard heel
graag!!
FIETSEN OP HET PLEIN
Wij willen wederom een klemmend beroep doen op alle ouders die op de fiets de kinderen naar school
brengen: Wilt u de kinderen leren om NIET op het schoolplein te fietsen? Dat is soms behoorlijk
gevaarlijk.
Uiteraard zullen wij er in de klassen ook de nodige aandacht aan besteden, maar uw hulp is hier
onmisbaar. En u kent het gezegde: “Goed voorbeeld doet goed volgen”? Dat geldt hier zeer zeker!
Alvast hartelijk bedankt.
FIETSEN STALLEN
Veel kinderen komen op de fiets naar school. De fietsen kunnen in de daarvoor bestemde rekken
worden geplaatst. Het gebeurt geregeld dat de fietsen (voornamelijk op het kleine bovenbouwplein)
niet in deze rekken staan, maar op het plein. Wij zullen in de klas bespreken dat de kinderen hun fiets
in het rek zetten.
AKTIE: “DE SCHOLEN ZIJN WEER BEGONNEN “
Afgelopen maandag was het weer zover. Acht leerlingen uit groep 7 hielden samen met agente
Mariëlle Spruijt de automobilisten aan die over de Wogmergouw reden in het kader van ‘De Scholen
Zijn Weer Begonnen’-actie.
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Pepijn en Dennie, Denise en Roos hielden de spandoeken vast en Donja, Ox, Fleur en Amir spraken
de automobilisten aan die de agente staande had gehouden. Ze gaven de automobilisten een flyer
met een tekst en een rolletje pepermunt als excuus voor het oponthoud.
De tekst had natuurlijk te maken met het feit dat nu, na zes weken vakantie, veel leerlingen weer de
wegen bezetten en dat we weer met elkaar rekening moeten houden. De automobilisten wordt
gevraagd rekening te houden met hun snelheid ,voldoende afstand te houden bij het passeren van
fietsers, tijdig bij zebrapaden te stoppen en bij rechts afslaan te letten op rechtdoorgaande fietsers en
voetgangers en vooral ook om bij school netjes te parkeren op de daarvoor bestemde vakken en NIET
op het fietspad en/of voetpad. Nog even een keer voor de duidelijkheid; Parkeren op het fietspad die
op de Opgang voor school is aangebracht betekent een bekeuring van € 90.00.
Ook al werkten de weergoden niet mee, het was een geslaagde actie!
de verkeersouders, Ingrid de Wit en Silvia Domper

OPVOEDSPREEKUUR
Het opvoedspreekuur is voor alle ouders, verzorgers en beroepskrachten met vragen of zorgen over
het opvoeden of de ontwikkeling van kinderen van 0 – 19 jaar.
·
“Ik maak me zorgen om mijn zoon van 8. Hij is erg stil en heeft weinig vriendjes. Hoe
kan ik hem weerbaarder maken?”
·

“Mijn vrouw en ik gaan scheiden. Hoe kunnen wij onze kinderen hierop voorbereiden?”

·
“Ik moet altijd eerst schreeuwen voordat mijn kinderen gaan luisteren, hoe kan dit
anders?”
Het opvoedspreekuur is gratis. De opvoedadviseur kijkt samen met u welke oplossingen bij uw
opvoedingsvraag passen. De opvoedadviseur van deze wijk is Monique Klein-Vriend, zij is afwisselend
op school en in het Centrum voor Jeugd en Gezin de Cogge aanwezig. Voor meer informatie:
www.ggdhollandsnoorden.nl of www.positiefopvoeden.nl. Voor het maken van een afspraak belt u
088 0100551.
OUDERHULP
Jaarlijks worden wij bij diverse taken en activiteiten door veel ouders geholpen. Daarbij valt bijv. te
denken aan versieren, computerhulp, vervoer voor excursies, sportdag etc.. Wij zijn daar erg blij
mee.
Voor het komende schooljaar hopen wij dan ook weer dat wij geregeld een beroep op u kunnen doen.
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.
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