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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 2015-2016 (zie voor actuele data ook www.rank.nl)
Ma 14 dec
Kerstviering groepen 1/2 A, 1/2 B, 3A
Wo 13 april
De kinderen van deze groepen zijn ’s
middags vrij
Di 19- do 21 april
Di 15 dec
Kerstviering groepen 1/2 C, 1/2 D, 3B
Do 21 april
De kinderen van deze groepen zijn ’s
Ma 25 april – vr 6 mei
middags vrij
Ma 16 mei
Wo 16 dec
Kerstviering groepen 4A, 4B, 5, 6B
Vr 27 mei
Do 17 dec
Kerstviering groepen 6A, 7, 8A, 8B
Do 2 juni
De kinderen van deze groepen
Ma 6 juni – do 9 juni
hebben een continurooster tot 14.00
Vr 10 juni
uur
Ma 13 juni –vr 17 juni
Ma 21 dec – vr 1 jan
Kerstvakantie
Wo 22 juni
Wo 20 jan.
Meester Martijn jarig
Do 23 juni
Vr 5 feb
Juf Mirjam jarig
Vr 1 juli
Di 9 feb
10 min. spreekavond
Ma 4 juli – vr 8 juli
Wo 10 feb
Studiedag – alle leerlingen vrij
Di 5 juli
Wo 17 feb
10 min spreekavond
Wo 6 juli
Do 18 feb
Rapporten mee naar huis
Vr 26 feb
Juf Marleen en meester Matthijs jarig
Do 14 juli
Ma 29 feb – vr 4 mrt
Voorjaarsvakantie
Vr 25 mrt
Goede vrijdag – alle leerlingen vrij
Vrij. 15 juli
Ma 28 mrt
2e paasdag – alle leerlingen vrij
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Verjaardag meester Ronald en juf
Annemarije
CITO eindtoets gr 8
Juf Annette jarig
Meivakantie
2e Pinksterdag – alle leerlingen vrij
Sportdag
Verjaardag juf Marjan v. Dijk
Avondvierdaagse
Juf Anke en meester Ruud jarig
Extra vrije week voor groep 1 t/m 4
Studiedag, alle leerlingen vrij
Meester Dirk jarig
Juf Heidi en juf Germaine jarig
Schoolkamp groep 8
Rapporten mee naar huis
Team op bezoek bij groep 8
Leerlingen groep 1 t/m 7 vrij
Laatste schooldag groep 1 t/m 7.
Leerlingen ’s middags vrij
Studiedag. Leerlingen vrij

WELKOM… Nieuwe leerlingen
Een hartelijk welkom voor de volgende nieuwe leerlingen:
Wij wensen jullie een hele fijne schooltijd op de Rank
Groep 1/2A

Groep 1/2B

Groep 1/2C

Groep 1/2D

Ilay Nagelhout

Meike Hempenius
Jelano Klappe
Eliza Abdoel

Maya Brown
Evi Sodderland
Christian Nagel

Alex Tran Ngoc
Nathalie Muis
Jamari van der Lieuw

GOEDE DOELEN
De box zat vol.. Iedereen erg bedankt voor zijn bijdrage.
KERST
Zoals ook in de vorige INFO is vermeld, hierbij de informatie over de kerstvieringen.
Maandag 14 december: 1/2A, 1/2B en groep 3A (De kinderen van deze groepen zijn ’s
middags vrij)
Dinsdag 15 december: 1/2C, 1/2D en groep 3B (De kinderen van deze groepen zijn ’s middags vrij)
Woensdag 16 december: Groepen 4A, 4B, 5 en 6B
Donderdag 17 december: Groepen 6A, 7, 8A en 8B (De kinderen van deze groepen hebben deze dag
een continurooster. Zij eten op school en zijn om 14.00 uur vrij)
Elke avond begint om 17:30 uur. We beginnen met een viering in de
onderbouwhal. Hierbij mag elk kind twee volwassenen meenemen (in verband
met ruimtegebrek echt niet meer dan twee volwassenen). Kleine broertjes en
zusjes kunnen helaas niet bij de viering zijn. Indien u zelf echt geen oppas kunt
regelen voor broertjes en zusjes, is er opvang in de school geregeld. Dit moet
echter wel tijdig gemeld zijn op school!
Om circa 18:15 uur is de viering afgelopen en gaan de kinderen met hun eigen
groep eten tot 19:00 uur. Bij iedere klasdeur hangt een sterrenhemel. Hierop
kunt u een ster kiezen met het eten dat uw kind wil wil/kan nemen deze avond.
Vanaf 18:45 uur zijn de volwassenen van harte welkom terug op school om een bezoek
te brengen aan onze kerstmarkt, onder het genot van wat lekkers. Hier verkopen de kinderen
prachtige kerstknutsels. De opbrengst gaat naar het goede doel Watoto.
DE KERST COLLECTE
Met kerst halen wij altijd geld op voor een goed doel. Dit jaar is
het goede doel Watoto. Wat is dat nu precies? Watoto is
een Christelijke organisatie die ontstaan is uit een lokale kerk in
Oeganda. De organisatie biedt een breed pakket van zorg en
hulp aan weeskinderen en kwetsbare vrouwen. Weeskinderen die
worden opgenomen in het Watotoprogramma komen in een veilig
gezin terecht, met maximaal zeven andere kinderen en een
pleegmoeder. Hier blijven ze tot ze hun opleiding hebben
voltooid, Alle kosten voor levensonderhoud, medische zorg en
hun opleiding worden betaald door de Watoto-organisatie. Dit kost natuurlijk veel geld, wat Watoto
allemaal bekostigt vanuit giften.
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Watoto heeft ook een kinderkoor dat in verschillende landen optredens geeft om meer bekendheid te
geven aan het werk van Watoto. Dit koor, bestaande uit weeskinderen die zijn opgevangen door
Watoto, komt eind februari wellicht naar Hoorn én naar De Rank om een mooi optreden te verzorgen
voor onze kinderen. Een mooi vooruitzicht!
Wilt u meer informatie? Kijk op www.watotonederland.nl
BEDANKT
Even een “tussendoor” bedankje voor al de (groot)ouders die ons in de eerste helft van dit schooljaar
weer zo enorm geholpen hebben om het onderwijs op de Rank zo leuk en zinvol te maken. Leesreken- computer- excursie-, knutsel en versierhulp. BEDANKT !
JANTJE BETON
U heeft het waarschijnlijk al op het lot gelezen, de trekking is geweest. U kunt kijken op
www.jantjebeton.nl of u een prijs gewonnen heeft
JUF MARTINE VAN LOKHORST
Dinsdag 1 december was juf Martine voor het laatst in haar groep. Zij is inmiddels met
zwangerschapsverlof en wensen haar een rustige tijd.
JUF SIGRID
Na de kerstvakantie zit het zwangerschapsverlof van juf Sigrid er weer op. Wij wensen
haar weer een gezellige tijd op school.
VERANDERING
Voor de school zorgt de tijdelijke afwezigheid van juf Martine en de terugkomst van juf Sigrid voor
wat verandering in de organisatie.
Tot de kerstvakantie wordt juf Martine vervangen door juf Marieke Smids op de maandag en de
dinsdag. Juf Marieke is nieuw op de Rank. Wij wensen haar een hele fijne tijd toe .
Juf Marina blijft de wo, do en vrijdag aanwezig in de groep. Daarnaast is juf Marieke op de woensdag in
1/2D en de donderdag in groep 4B te vinden.
Na de kerstvakantie
Juf Sigrid start op de donderdag en vrijdag in groep 6A. Juf Joyce zal dan op maandag en dinsdag in
groep 4A naast juf Marina gaan werken
De leerlingen van de desbetreffende groepen worden waar nodig apart geïnformeerd.
FIETSEN OP HET PLEIN
Even een herhaling .. Wil iedereen er weer even op letten dat er op het plein
naast de fiets gelopen wordt en de fiets geplaatst wordt in de daarvoor bestemde
rekken? Dit is voor iedereen met meest veilig. Alvast bedankt.
WACHTEN IN HET HALLETJE
De schooldeur gaat om 8.20 uur en 12.50 open. Zou u samen met de kinderen buiten daarop willen
wachten?
RESERVE KLEDING
Bij de kleuters is er VEEL vraag naar reserve kleding mt 128. Heeft u nog kleding van de kinderen
waarvoor deze maat te klein is? Wij zijn er erg blij mee
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INLUIDEN VAN HET NIEUWE JAAR:
Wij nodigen alle ouders uit om maandag 4 januari het nieuwe jaar op een
gezellige wijze in te luiden d.m.v. een kopje koffie of thee ’s morgens in de hal
van de school.
TOT SLOT:
Wij willen iedereen prettige feestdagen, een goede jaarwisseling, fijne vakantie en een gezond 2016
toewensen!. Graag zien wij iedereen 4 januari 8.30 uur weer op school.
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