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Oktober 2015
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. 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 2015-2016 (zie voor actuele data ook www.rank.nl)
Ma 19 – vr 23 okt
Herfstvakantie
Wo 4 nov
NIO toets groep 8
Di 19- do 21 april
Ma 9 nov
Studiedag leerkrachten.
Do 21 april
Alle leerlingen vrij
Ma 25 april – vr 6 mei
Vr 13 nov
Nationaal schoolontbijt
Ma 16 mei
Do 19 nov
10 min. spreekavond
Vr 27 mei
Ma 23 nov
10 min. spreekavond
Do 2 juni
Vr 4 dec
Sinterklaas op de Rank
Ma 6 juni – do 9 juni
Ma 21 dec – vr 1 jan
Kerstvakantie
Vr 10 juni
Wo 20 jan.
Meester Martijn jarig
Ma 13 juni –vr 17 juni
Vr 5 feb
Juf Mirjam jarig
Wo 22 juni
Di 9 feb
10 min. spreekavond
Do 23 juni
Wo 10 feb
Studiedag – alle leerlingen vrij
Vr 1 juli
Wo 17 feb
10 min spreekavond
Ma 4 juli – vr 8 juli
Do 18 feb
Rapporten mee naar huis
Di 5 juli
Vr 26 feb
Juf Marleen en meester Matthijs jarig
Wo 6 juli
Ma 29 feb – vr 4 mrt
Voorjaarsvakantie
Vr 25 mrt
Goede vrijdag – alle leerlingen vrij
Do 14 juli
Ma 28 mrt
2e paasdag – alle leerlingen vrij
Vrij. 15 juli
Wo 13 april
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 1/2B

Groep 1/2C

Groep 1/2D

Groep 8B

Aya Mamouni
Jaylen Rijkes

Marcus Peetoom
Aiden Wiecherink
Lena Ouburg

Quinty Dudink
Aryan Fakiry

Jennifer Candelo Lasso
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GEBOREN
Op 17 september is Milan geboren. Zoon van juf Sigrid en haar man Johan. Ook
Emily is heel blij met haar kleine broertje. Het gaat goed met Milan en wij
wensen juf Sigrid met haar gezin heel veel geluk en gezondheid.
JANTJE BETON
Het zit er weer op. De kinderen van groep 4,5 en 6 hebben de Jantje Beton loten
verkocht. Er is in totaal ruim 600 loten verkocht. Dat betekent dat we ruim 900
euro ontvangen om te besteden aan de herinrichting van de schoolpleinen. Dank
jullie wel!
HOOFDLUIS (INFO AVOND)
Dinsdag 1 september is er een informatieavond geweest over hoofdluis. Het was een erg interessante
avond met veel (nieuwe) informatie. De hoofdpunten hieronder even op een rijtje:
 Controleer thuis regelmatig uw kind op hoofdluis
 Bij constatering van hoofdluis stelt u school op de hoogte
 Wordt er bij de schoolcontrole hoofdluis geconstateerd dan neemt de leerkracht contact met u
op.
 Er zijn allerlei middelen te koop, maar het meest afdoende middel is kammen met een
luizenkam. ELKE DAG.
 Er dient 2 weken achtereen gekamd te worden
 Na 2 weken zijn als het goed is de luizen en nieuwe neten verdwenen.
 Oude neten (deze zitten verder dan 2 cm van de hoofdhuid af) kunt u
verwijderen d.m.v. een oplossing van 1/3 natuurazijn met 2/3 water in het
haar. Na (minimaal) 20 minuten het haar uitspoelen en wassen met shampoo.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd terecht bij de leerkracht.
GEVONDEN VOORWERPEN
Na het kamp van groep 6 en 7 zijn er diverse gevonden voorwerpen. Bij de keuken in de BB hal zijn
deze verzameld. Als u iets mist, ligt het wellicht daar
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
KINDERVAKANTIESPELEN
Voorheen kregen de kinderen een folder mee naar huis waarin te lezen was welke activiteiten er zijn
in de vakantie. Stichting Netwerk van de gemeente Hoorn zal voortaan deze informatie in een digitale
flyer toesturen. In de bijlage bij deze info treft u de activiteiten voor de komende herfstvakantie.
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GROEP 8 EN ANDRE NUYENS
Vrijdag 2 oktober had groep 8 B de eer om aanwezig te zijn en mee te werken
aan de presentatie van het nieuwe boek van André Nuyens. Het boek gaat over
de ronding van Kaap Hoorn.
De kinderen speelden een scene in prachtige kostuums. Het ging erg goed.
Bedankt voor jullie inzet.
KINDERBOEKENWEEK
Woensdag 7 oktober start de Kinderboekenweek met het thema "Raar, maar waar
“ Deze woensdag zal de kbw op een speciale manier geopend worden. T/m de
herfstvakantie zullen er diverse activiteiten plaatsvinden rondom het thema
bijvoorbeeld: boekpromotie, knutselen, tekenen, schrijven en ook zal er weer een tweedehands
boekenmarkt zijn.
In de bovenbouwhal zal net als voorgaande jaren een kraam staan van de Hoornse Boekhandel met
diverse boeken die u kunt kopen. Van elk verkocht boek gaat een percentage naar onze school. Hier
kunnen we dan weer een leuk boek van aanschaffen voor de bibliotheek. Verdere informatie krijgt u
via de mail.
TYPECURSUS OP ONZE EIGEN SCHOOL
De kinderen van groep 7 & 8 hebben diverse informatiefolders gekregen over aanbiedingen
op het gebied van typcursussen. Zonder andere cursussen tekort te doen, willen wij 1
aanbieding even onder uw aandacht brengen. In januari start een typecursus van COH
(computeropleidingen Hoorn). Zij zullen de cursus na schooltijd op school aanbieden. (dicht bij huis
dus) De kinderen krijgen deze week een folder mee naar huis. Als u vóór 18 oktober inschrijft heeft u
korting op het inschrijfbedrag.
OVERBLIJF + TOEGANG TOT HET PLEIN NIET OVERBLIJVERS
De kinderen die overblijven spelen tussen de middag tot 12.45 uur buiten en gaan vóórdat de andere
kinderen op school komen naar de klas. De laatste tijd gebeurt het geregeld dat kinderen die niet
overblijven al vóór 12.50 uur op het plein zijn en zelfs al naar binnen gaan. Dit is niet de bedoeling.
Op deze manier raakt de begeleiding het overzicht van de overblijvers kwijt.
Een vriendelijk verzoek om niet eerder dan 12.50 uur het schoolplein te betreden.
PARKEREN
Nogmaals een verzoek.
Wilt u alstublieft parkeren in de parkeervakken ?!
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