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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)
Wo 15 april
Afsluiting project (17.00-19.00)
Do 11 juni
Wo 22 april
Juf Jannie jarig
Vr 19 juni
Vr 24 april
Gr 1 t/m 4 vrij
Ma 22 – vr 26 juni
Ma 27 april – vr 8 mei Meivakantie
Di 23 juni
Wo 13 mei
Verjaardag juf Marjan en juf Annelies
Wo 24 juni
Do 14, vr 15 mei
Vrij ivm hemelvaart
Wo 1 juli
Wo 20 mei
Verjaardag Mirjam en Joyce
Do 2 juli
Ma 25 mei
Tweede Pinksterdag - vrij
Do 4 juni
Schoolreisje gr 3 t/m 5
Vr 3 juli
Vr 5 juni
Sportdag
Wo 10 juni
Verjaardag meester Ruud

WELKOM… Nieuwe leerlingen
Een hartelijk welkom voor de volgende nieuwe leerlingen:
1/2A ->
1/2 B ->
1/2C
1/2D
3B
5/6

->
->
->
->

Fadi Mettes
Suus Kok
Angelo Steenhagen,
Varinia Buining
Jasmine van der Beek
Djunaid Min
Damien Butter
Nawras Abdulla
Clayton van Heuven van Staereling
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Verjaardag meester Dirk
Verjaardag juf Heidi en juf Daphne
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

PROJECT
Het is u vast niet ontgaan.. Het grote project over KUNST is begonnen. Elke groep
werkt aan een onderwerp welke betrekking heeft op kunst in de breedste zin van
het woord.
Dit project zal eindigen met de gebruikelijke projectpresentatie, waarbij iedereen
zijn of haar prachtige eindresultaat laat zien. Deze zal zijn op woensdag 15 april
van 17:00 tot 19:00 uur. Natuurlijk zijn er dan ook weer allerlei heerlijkheden te koop en is er van
alles te zien en te bewonderen. U heeft de projectkrant inmiddels ook ontvangen met daarin Rankse
KUNST informatie en ook de vraag of u welllicht een momentje tijd heeft om iets te bakken of ons
achter de kraam te helpen. Hopelijk maken veel handen het werk licht!
HET SCHOOLPLEIN
Er liggen plannen klaar om het schoolplein te voorzien van kleurige lijnen om allerlei spellen te
kunnen gaan spelen. Dit zal gedaan worden door een enthousiaste ouder. Als de buitentemperatuur
hoger is en de tegels echt goed droog zijn, kan daar aan begonnen worden. Op 20 maart is op de NL
DOET- vrijwilligersdag een aantal vrijwilligers al bezig geweest om een groot deel van het plein al
zandvrij te maken.
NL DOET
Vrijdag 20 maart hebben wij gebruik mogen maken van de actie “NL doet”. 10 scholieren van het
Oscar Romero hebben ons geholpen met allerhande klussen in en om de school. Het was een
gezellige- en zeer nuttige dag. Wij bedanken de jongeren voor hun inzet!
OUDERBIJDRAGE
Tijdens de 10 minuten gesprekavonden heeft u informatie gekregen m.b.t. de ouderbijdrage die wij
voortaan via automatische incasso willen gaan regelen. U heeft hierover ook inmiddels diverse mails
ontvangen. Het is belangrijk dat u de brief getekend weer inlevert bij de leerkracht. Ook als u het er
niet mee eens bent. Mocht u de brief nog niet hebben ingeleverd dan vragen wij u dit z.s.m. te doen.
Als u het formulier niet meer heeft kunt u op school uiteraard een nieuwe vragen.
Heeft u vragen over de ouderbijdrage dan kunt u terecht bij Ruud van der Heiden of Ilse Hendrikse
(penningmeester MR)
ZWANGER
Mooi nieuws kunnen wij melden.. Meester Martijn zal eind juni voor de tweede keer
vader worden. En ook in groep 5/6 vertelde juf Sigrid dat zij zwanger is. Zij
verwacht in september hun tweede kindje. Wij wensen beide gezinnen een
voorspoedige zwangerschap! GEFELICITEERD!

DIVERSE BUITEN SCHOOLSE ACTIVITEITEN
De komende periode staan er weer diverse activiteiten op de “buitenschoolse” kalender. We denken
dan vooral aan de Unicefloop, schoolvoetbal, avondvierdaagse etc.. U krijgt via school hierover
informatie als het de groep/leeftijd van uw kind betreft.
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OPENING VERNIEUWDE DEKAMARKT
Op vrijdag 27 maart 2015 heeft onze groep de vernieuwde Dekamarkt geopend. Alle kinderen van
groep 1/2D hadden zich op 7.50 uur verzameld aan de zijkant van de Dekamarkt. Om even voor 8
uur gingen we naar de hoofdingang die afgeplakt was met papier. De kinderen mochten daar
doorheen rennen. We kregen nog iets lekkers voor de Pasen gekregen en de ouders kregen een bos
bloemen. De kinderen hebben genoten. In mei krijgen we ook nog een lunch aangeboden van de
Dekamarkt.
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