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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 22 – vr 26 juni
Kamp groep 8
Ma 30 juni
Di 23 juni
Rapport mee
Di 30 juni
Wo 24 juni
Team op bezoek bij groep 8.
Do 2 juli
Gr 1 t/m 7 vrij
Ma 30 juni
Wisseluurtje 14.00 – 15.00
Vr 3 juli

Hulpouders bedanken !
Afscheidsavond groep 8
Laatste schooldag, continurooster,
kinderen 13.30 uur vrij
Studiedag team, kinderen vrij

LAATSTE INFO
Hierbij ontvangt u de laatste INFO van dit schooljaar. In het afgelopen schooljaar heeft u niet elke
maand een INFO ontvangen. De reden hiervan is een tekort aan algemene informatie. Specifieke
informatie voor de groep heeft u steeds via een briefje of de mail ontvangen.
JUF INGE
Donderdag 2 juli zal juf Inge haar laatste dag op de Rank lesgeven. Zij vertrekt i.v.m. een bijzondere
reden. In de zomervakantie zal zij namelijk samen met haar man en 3 dochters naar Turkije gaan
verhuizen. Wij wensen haar heel veel succes en geluk in de toekomst en zullen haar als juf en collega
zeker gaan missen!
VERRASSING JUF “MARJANNIE”
Vrijdag 12 september was er voor juf Marjan en juf Jannie een
verrassingsfeestje. Ruim 25 jaar zitten zij al in het onderwijs. Dit was in
eerste instantie wat ongemerkt voorbij gegaan, maar wij konden ze toch nog
verrassen door met de kinderen van de groep een feestje te vieren. ’s
Morgens werden zij verrast door 2 collega’s met een
luxe ontbijt. Op school verrast door 350 zingende
kinderen. Door hun eigen groep verrast met mooie rozen en samen met de
kinderen hadden ze een verrassende spelletjesochtend die werd afgesloten
door een verrassend poppenkastspel. ’s Middags en ’s avonds was de laatste
verrassende activiteit met de collega’s. Al met al een geslaagde dag. Wij
wensen “MarJannie” nog veel verrassende jaren op de Rank.
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HULPOUDERS BEDANKEN
We hebben in het afgelopen schooljaar weer enorm kunnen genieten van alle hulp die door veel
ouders, opa’s en oma’s is geboden. Uiteraard willen we diegene daarvoor bedanken en nodigen wij
hen uit om maandag 29 juni om 15.30 uur een kopje koffie of thee te drinken in de OB hal en zullen
wij deze ouders in het zonnetje zetten.
WISSELUURTJE
Inmiddels is bij iedereen bekend in welke groep zij zullen komen volgend schooljaar. Om alvast wat
sfeer te proeven zullen de kinderen op maandag 29 juni (’s middags van 14.00 – 15.00 uur) een
kijkje nemen in de groep van het volgend schooljaar.
VAKANTIEROOSTER + VRIJE DAGEN
Onderstaand treft u het vakantierooster voor komend schooljaar. Wij vragen u vriendelijk doch
dringend zich aan deze vrije dagen te houden bij het boeken van uw vakantie.

Vakantie
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag /Pasen
Meivakantie
Pinksteren
EXTRA week voor de
groepen 1 t/m 4
Zomervakantie

Week
43
52 + 1
10
13/14
18 + 19
21
25

Vanaf
Ma 19 oktober
Ma 21 december
Ma 29 februari
Vr. 25 maart
Ma 25 april
Ma 16 mei
Ma 13 juni

Tot en met
Vr 23 oktober
Vr 1 januari 2016
Vr 4 maart
Ma 28 maart
Vr 6 mei

30 t/m 35

Ma 18 juli

Vr 26 augustus

Vr 17 juni

Naast bovenstaande data zijn er nog een aantal vrije dagen of dagdelen in het schooljaar voor de kinderen.
Voor de groepen 1 t/m 4:
 EXTRA vrije week: ma 13 juni – vr 17 juni
Voor de groepen 1 t/m 8:


9 november

 22 juni
Voor de groepen 1 t/m 7
 6 juli
 14 juli ’s middags
 Vr 15 juli
GROEP 8 AFSCHEIDSAVOND
Groep 8 voert als afscheidscadeau aan de school op de afscheidsavond (dinsdag
30 juni) de schitterende musical “De DJ draait door op”. Het begint om 19.30 uur
en duurt ongeveer een uur. In verband met de ruimte kunnen wij max 5
personen per groep 8 leerling toelaten.
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Daarna is er een besloten gedeelte voor groep 8 en hun ouders/familie (broertjes/zusjes zijn ook
welkom) en vervolgens is er (nog meer besloten) feestje/spelletjes/muziek met alleen groep 8
kinderen tot 24.00 uur.
Wij wensen hen een mooie afsluiting van de Rank toe.
LAATSTE SCHOOLDAG (EINDIGT 13.30 UUR)
Donderdag 2 juli is de laatste lesdag van dit schooljaar. Op deze dag zal een speciaal programma
gedraaid worden. Elke bouw geeft zijn eigen invulling daaraan. (Zie ook evt aparte briefjes, mailtjes
of whiteborden..) Wat voor alle kinderen hetzelfde zal zijn, is de picknick. Bij droog weer zullen wij
met de kinderen het schooljaar op deze wijze uitluiden. Het is de bedoeling
dat de kinderen deze dag dus een lunchpakketje meenemen naar school.
Een kleedje waarop de kinderen kunnen zitten is handig, maar niet
noodzakelijk. Voorgaande jaren hebben wij ook origineel verpakte
lunchpakketten gezien (bv knapzak, leuke broodjes etc..) wederom niet
noodzakelijk maar wel erg leuk.
De kinderen zullen na de lunch afsluiten in de klas en om 13.30 uur het
schooljaar eindigen
“VERBOUWING”
Wellicht is het u al opgevallen dat meester KO druk bezig is in de BB hal een bibliotheekhoek te
creëren. In de huidige bibliotheek zal de teamkamer worden gerealiseerd omdat in de teamkamer
onze 14e groep zal komen.
OUDERHULP IN HET NIEUWE SCHOOLJAAR
Wij zijn, zoals u eerder in deze INFO heeft kunnen lezen erg blij met alle hulp van de
mensen om ons heen. Opa’s, oma’s, ouders, en soms zelfs ouders broers of zussen.
En niet te vergeten onze stagiaires. Ook in het nieuwe schooljaar zijn er weer diverse
activiteiten die wij helaas niet kunnen doen zonder uw hulp. Er zullen naast de
bestaande hulpactiviteiten nieuwe activiteiten bijkomen… onder ander . toezicht bij
de bibliotheek en de computers.. Lijkt het u wat? Wij komen er zeker op terug..
STAGIAIRES
Zoals u misschien weet, heeft de Rank elk jaar veel stagiaires. Wij leiden zowel HBO
(PABO), MBO (Horizon spw + oa) als VO leerlingen op in de praktijk. Wij hebben veel
“gebruik” kunnen maken van de inzet van deze leerlingen (ook buiten de stage-uren) en
willen ze bij deze dan ook heel hartelijk bedanken voor hun enthousiaste en vaak
spontane hulp.
ZORG IN DE VAKANTIE
Uiteraard wordt er van diverse kanten een oogje in het zeil gehouden op onze schoolgebouw, maar
wij zouden het zeer op prijs stellen als ook ouders alert zijn.
Als u tijdens de vakantie iets vreemds ziet of vernielingen bemerkt wilt u dat dan direct bij de politie
melden via 0900-8844 of 112 (bij spoed). Alvast onze hartelijke dank.
GEVONDEN VOORWERPEN
Aan het einde van het schooljaar is er altijd het één en ander aan kleding, bekers, bakjes etc.. “over”.
Komt u nog even kijken of er iets bij is wat van uw kinderen is? In de hal van de OB en de BB liggen
veel attributen
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KAMP GROEP 6 &7
In het begin van het schooljaar zullen de groep 6 & 7 op kamp gaan naar Enkhuizen. Na de vakantie
hoort u hier meer over, maar voor nu vast de datum van het kamp. Groep 6: ma 14 sept t/m di 15
sept. En groep 7: ma 28 t/m wo 30 sept.
NOG 2 DATA VOOR HET NIEUWE SCHOOLJAAR
Op 1 september zal de schoolfotograaf komen en op 9 september zal de start zijn van de Jantje Beton
actie (gr 4,5 en 6)
KOFFIE NA DE VAKANTIE
Er is na de vakantie op de eerste schooldag om 8.30 uur thee en koffie in de hal van de bovenbouw.
Als u de kinderen naar school heeft gebracht bieden wij u graag een kopje koffie of thee aan om
gezellig even de andere ouders ontmoeten en in een ontspannen sfeertje de vakantieverhalen uit te
wisselen. U bent van harte welkom.
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