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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. 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)
Vr 13 nov
Nationaal schoolontbijt
Vr 25 mrt
Wo 18 nov
Algemene VO voorlichting voor
Ma 28 mrt
ouders
Wo 13 april
Do 19 nov
Schaatsen voor water gr 5 t/m 8
Do 19 nov
10 min. spreekavond
Di 19- do 21 april
Ma 23 nov
10 min. spreekavond
Do 21 april
Vr 4 dec
Sinterklaas op de Rank
Ma 25 april – vr 6 mei
Ma 14 dec
Kerstviering groepen 1/2 A, 1/2 B, 3A
Ma 16 mei
De kinderen zijn ’s middags vrij
Vr 27 mei
Di 15 dec
Kerstviering groepen 1/2 C, 1/2 D, 3B
Do 2 juni
De kinderen zijn ’s middags vrij
Ma 6 juni – do 9 juni
Wo 16 dec
Kerstviering groepen 4A, 4B, 5, 6B
Vr 10 juni
Do 17 dec
Kerstviering groepen 6A, 7, 8A, 8B
Ma 13 juni –vr 17 juni
De kinderen hebben een
Wo 22 juni
continurooster tot 14.00 uur
Do 23 juni
Ma 21 dec – vr 1 jan
Kerstvakantie
Vr 1 juli
Wo 20 jan.
Meester Martijn jarig
Ma 4 juli – vr 8 juli
Vr 5 feb
Juf Mirjam jarig
Di 5 juli
Di 9 feb
10 min. spreekavond
Wo 6 juli
Wo 10 feb
Studiedag – alle leerlingen vrij
Wo 17 feb
10 min spreekavond
Do 14 juli
Do 18 feb
Rapporten mee naar huis
Vr 26 feb
Juf Marleen en meester Matthijs jarig
Vrij. 15 juli
Ma 29 feb – vr 4 mrt
Voorjaarsvakantie

WELKOM… Nieuwe leerlingen
Een hartelijk welkom voor de volgende nieuwe leerlingen:
Wij wensen jullie een hele fijne schooltijd op de Rank
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Goede vrijdag – alle leerlingen vrij
2e paasdag – alle leerlingen vrij
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

Groep 1/2A

Groep 1/2B

Groep 1/2C

Kevin Menage

Meike Hempenius

Esra Hooiveld

SPREEKAVONDEN
In de kalender kunt u zien dat op donderdag 19- en maandag 23 november de 10 min spreekavonden
plaatsvinden. Voor groep 1/2C (Heidi en Germaine) zullen donderdag 26 - i.p.v. maandag 23
november de gesprekken zijn. U krijgt z.s.m. een uitnodiging voor het gesprek. Mocht u het geplande
tijdstip verhinderd zijn, wilt u dan even contact opnemen met de leerkracht?
NATIONAAL SCHOOLONTBIJT
Op vrijdag 13 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. 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 ook dit jaar bij de ontbijtpakketten
geen bord/bestek/beker geleverd. Zou u dat zelf vanaf woensdag 11
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
GOEDE DOELEN
Wellicht heeft u hem al zien staan bij de (hoofd)ingang.. De ReShare verzamel
box. In de grote box willen wij zoveel mogelijk schoenen verzamelen. We
verzamelen uiteraard voor het goede doel. De schoenen worden verkocht en met
het geld worden 5 december cadeautjes gekocht voor kinderen in de jeugd- en
pleegzorg of opvangtehuizen van het Leger des Heils.
ALGEMENE VOORLICHTING VOORTGEZET ONDERWIJS
18 november zullen 2 afgevaardigden van het voortgezet onderwijs algemene
informatie geven over de diverse vormen van voortgezet onderwijs. Deze avond is bestemd voor
ouders van groep 8 maar ook ouders van groep 7 zijn deze avond van harte welkom. Voor alle
duidelijkheid. Het is geen reclamepraatje voor bepaalde scholen in Hoorn. De diverse VO scholen
zullen hier dan ook niet besproken worden. Er zal om 20.00 uur worden gestart.
SCHAATSEN VOOR WATER
Op ijsbaan “de Westfries” zullen de kinderen van groep 5 t/m 8 donderdag 19 november van 10.00 –
11.00 uur “schaatsen voor water”. Deze sponsoractie wordt georganiseerd door Plan Nederland en
heeft als doel geld op te halen voor veilig drinkwater en betere hygiëne in
Malawi. Donderdag 5 november hebben de kinderen hierover voorlichting
gekregen van 2 vrijwilligers van Plan Nederland.
Groep 6 t/m 8 zal op de fiets naar de ijsbaan gaan. Groep 5 zal hier, mits
voldoende aanmelding, met auto’s naar toe gaan. Het is de bedoeling dat de
kinderen zelf schaatsen meenemen. Mocht uw zoon of dochter geen schaatsen
hebben dan kunnen ze die wellicht lenen (familie/vrienden o.i.d.) Er is ook een
mogelijkheid om de schaatsen bij de ijsbaan te huren à 1,00 euro. Via de mail
worden de betreffende groepen over dit evenement verder geïnformeerd. LET
OP: iedereen is VERPLICHT handschoenen te dragen!
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SINTERKLAAS
Vanaf half november starten wij in de onderbouw tot en met groep 4 ons
Sinterklaasproject. Ook dit jaar schijnt er weer van alles te gebeuren. Wij wachten vol
spanning af. Het sinterklaasjournaal doet ook regelmatig verslag van alle
gebeurtenissen.
Het is natuurlijk altijd maar weer afwachten of het lukt, maar de goede bisschop heeft
aangegeven dat hij ons ook dit jaar weer zal bezoeken. Dit zal gebeuren op vrijdag 4
december. Om ongeveer 8.40 uur zal hij aankomen bij het plein. Daar wordt hij (bij droog weer)
ontvangen door alle kinderen van de school.
De kinderen van alle groepen verzamelen om 8.30 uur binnen in de eigen klas
Wij willen met klem alle ouders verzoeken om de Sint op het plein te begroeten en NIET zelf of met
kleine kinderen in de gang of de hal te gaan staan. Dan wordt het te vol en is het voor de
leerkrachten niet meer te overzien. Graag uw medewerking!
Na de ontvangst zal de Sint alle groepen weer bezoeken. Ook zullen de kinderen weer een bezoek aan
de schatkamer mogen brengen.
SINT VOOR DE GROEPEN 5 T/M 8
Van de ouders van de groepen 5 t/m 8
vragen wij graag de aandacht voor het
volgende: Zoals ieder jaar worden er in
de groepen 5 t/m 8 weer lootjes getrokken in
de week na de intocht. Voor het goede verloop van deze dag is uw medewerking ABSOLUUT
NOODZAKELIJK!!
De kinderen moeten namelijk voor een klasgenootje een surprise maken met daarin verstopt een
cadeautje. De winkelwaarde van dat cadeautje moet liggen rond 4 euro. Om het uitpakken voor
iedereen tot een bijzondere gebeurtenis te maken, is het natuurlijk nodig dat aan iedere surprise
zorg wordt besteed. Vooral de jongeren hebben daarbij hulp nodig!
Ook moet bij het pakje een gedichtje worden gemaakt. Hierbij rekenen wij in het bijzonder op de
ouders van de jongeren. Waarmee beslist niet gezegd is dat de kinderen uit de groepen 7 en 8 alles
alleen kunnen !!
Wij hopen op uw medewerking !!
TENTOONSTELLING.
Omdat er erg veel tijd en moeite wordt besteed aan de Sinterklaassurprises, willen wij graag de
kunstwerken tentoonstellen voor alle belangstellenden.
Daarom moeten alle surprises op donderdag 3 december op school worden gebracht.
Tussen de middag en na schooltijd kunnen ouders en andere belangstellenden de tentoonstelling
komen bekijken. U bent van harte welkom. Uit ervaring weten wij dat een bezoekje echt de moeite
waard is, want er worden ieder jaar weer prachtige dingen gemaakt.
SCHOOLTIJDEN 4 DECEMBER
De schooltijden hebben wij iets aangepast. Voor de kinderen van groep 1 t/m 4
verandert niets. Zij zijn gewoon om 11.45 uur vrij. De groepen 5 t/m 8 blijven
tussen de middag op school eten en zijn om 14.30 uur uit. Wilt u uw kind(eren)
een lunchpakketje meegeven? (brood + drinken)
KERSTVIERING
Dit jaar zal de kerstviering op vier verschillende avonden plaatsvinden. Reden hiervan is dat wij
ouders de mogelijkheid willen geven om het feest (gedeeltelijk) met ons mee te vieren. De verdeling
van de avonden is als volgt:
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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. Hiervoor kunt u
uw kind van tevoren opgeven.
Om circa 18:15 uur is de viering afgelopen en gaan de kinderen met hun eigen groep eten tot 19:00
uur.
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. Meer informatie over dit goede doel
volgt t.z.t.
Meer informatie over de kerstvieringen volgt nog, maar bij deze bent u in grote lijnen op de hoogte.
RESERVEKLEDING KLEUTERS
Heeft u nog wat grotere kleuterkleding in de kast die niet meer gedragen wordt? Vooral broeken en
onderkleding zijn erg welkom bij de kleuters i.v.m. kleine ongelukjes.
WASBOLLETJES
Groep 1/2C spaart doorzichtige wasbolletjes. Spaart u mee? Ze zijn er erg blij mee. U kunt ze
inleveren bij de klas.
STRIPS
In de midden- en bovenbouw worden diverse vormen van lezen aangeboden. Hieronder valt ook het
lezen van stripboeken of tijdschriften. Zijn de strips bij u thuis uitgelezen en zoekt u een goede
bestemming? Dan houden we ons op de Rank aanbevolen. U kunt ze inleveren bij de leerkracht.
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