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Januari/februari 2015
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 11 feb
Spreekavond rapport
Wo 13 mei
Do 12 feb
Spreekavond rapport gr 1/2C
Do 14, vr 15 mei
Di 17 feb
Spreekavond rapport
Ma 25 mei
Wo 18 feb
Rapport mee
Do 4 juni
Ma 23 feb – vr 27 feb Voorjaarsvakantie
Vr 5 juni
Ma 2 mrt – vr 6 mrt
Extra vakantieweek gr 1 t/m 4
Wo 10 juni
Do 2 april
Paasviering, continurooster- kinderen
Do 11 juni
14.30 uur naar huis
Ma 22 – vr 26 juni
Vr 3 april
Goede vrijdag – vrij
Di 23 juni
Ma 6 april
Tweede Paasdag - vrij
Wo 24 juni
Wo 15 april
Afsluiting project (17.00-19.00)
Wo 22 april
Juf Jannie jarig
Wo 1 juli
Vr 24 april
Gr 1 t/m 4 vrij
Do 2 juli
Ma 27 april – vr 8 mei Meivakantie
Vr 3 juli

WELKOM… Nieuwe leerlingen
Een hartelijk welkom voor de volgende nieuwe leerlingen:
Groep 1/2A
Groep 1/2C
Stijn Bos
Levi Moerman
DewyWeberink Fitri Hoogeboom
Isabella Roozendaal
Djunaid Min

Groep 1/2D
Raya Oudendijk
Mavy Tokkie

Wij wensen jullie een hele fijne schooltijd op de Rank
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Verjaardag juf Marjan en juf Annelies
Vrij ivm hemelvaart
Tweede Pinksterdag - vrij
Schoolreisje gr 3 t/m 5
Verjaardag juf Joyce en juf Mirjam
Verjaardag meester Ruud
Verjaardag meester Dirk
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

INFO
In januari heeft u wellicht de INFO gemist. Dat klopt. Doordat wij een minimale hoeveelheid
informatie voor u hadden, hebben wij de info van januari en februari samengevoegd.
SPREEKAVONDEN
In februari (11 en 17) zal voor (bijna) alle groepen het 10 minuten gesprek m.b.t. het
rapport plaatsvinden (zie kalender). U zult binnenkort hiervoor een uitnodiging
ontvangen. Wij hopen dat u de datum vast in uw agenda noteert. Afwijkend van deze
datum zullen de gesprekken in groep 1/2C niet op 11 februari maar op 12 februari
zijn.
PROJECT
Ook dit jaar gaan we weer aan de slag met een Groot Project. Het thema dit jaar
is: KUNST! 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. Zet deze datum dus alvast in uw agenda en neem
ook gerust opa's, oma's, broers, zussen, ooms, tantes en andere belangstellenden mee!
OPHALEN VAN DE KLEUTERS
Bij het uitgaan van de kleutergroepen is het vaak op het plein wat
onoverzichtelijk. Voor de kinderen zelf, de ouders en ook de leerkrachten.
Wanneer de kleuterdeur opengaat is het moeilijk te zien of de ouder, oppas of
opa en oma al op het plein staan. Wij hebben afgesproken dat de kinderen,
wanneer zij degene zien die hen komt ophalen, dat aan de leerkrachten
doorgeven(door bijvoorbeeld een hand aan de juf te geven). Als de leerkracht degene die het kind
ophaalt ziet dan geeft de leerkracht toestemming aan het kind om in de richting van bijvoorbeeld de
ouders te lopen. Het is de bedoeling dat dit goed gaat zodat er een veilige overdracht van het kind
plaats kan vinden.
Ons vriendelijke en dringende verzoek is dat u allen op een iets grotere afstand van de deur wilt gaan
staan wachten. Bijvoorbeeld ter hoogte van het lage hek van de peuterspeelzaal en de gele speelpaalclown. Ook is het misschien handig om een plek af te spreken waar u altijd gaat staan. Dan kan uw
kind direct in de goede richting kijken en dan zal ook het contact tussen de leerkracht en u sneller tot
stand kunnen komen. Voor onze kleuters is het heel belangrijk dat wij met z'n allen een zo goed
mogelijke situatie weten te creëren. Alvast bedankt.
CARNAVAL
Dit jaar zullen wij weer Carnaval vieren. We leggen de kinderen uit wat de oorsprong en de gebruiken
van dit feest zijn en zullen erover lezen, praten en knutselen. Dinsdagmiddag 17 februari zal een
spelletjes/feestmiddag zijn ter afsluiting van dit miniprojectje. De kinderen MOGEN dan verkleed op
school komen.
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OUDERBIJDRAGE
Zoals u in de jaargids, die wij aan het begin van dit jaar hebben verspreid, heeft kunnen lezen, wordt
er ieder jaar een ouderbijdrage gevraagd aan u.
Wij willen dit voortaan via automatische incasso regelen. Tijdens het 10-minuten gesprek krijgt u een
brief van de leerkracht mee. Hierin staat de uitleg en de reden van de nieuwe inning van de 22 euro.
Het is belangrijk dat u de brief getekend weer inlevert bij de leerkracht. Ook als u het er niet mee
eens bent.
Heeft u vragen over de ouderbijdrage dan kunt u terecht bij Ruud van der Heiden of Ilse Hendrikse
(penningmeester MR)
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