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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)
Di 19- do 21 april
CITO eindtoets gr 8
Ma 6 juni – do 9 juni
Wo 20 april
Verjaardag juf Marian, juf Francis en juf
Vr 10 juni
Jannie (groep 3A en 3 B)
Ma 13 juni –vr 17 juni
Do 21 april
Juf Annette jarig
Ma 20 juni
Vr 22 april
Verjaardag juf Marina en juf Joyce
Wo 22 juni
(+ afscheid juf Joyce van de klas)
Do 23 juni
Vr 22 april
Excursie Kornwerderzand groep 8
Wo 29 juni
Ma 25 april – vr 6 mei Meivakantie
Vr 1 juli
Do 12 mei
Schoolreisje gr 3,4 en 5
Ma 4 juli – vr 8 juli
Ma 16 mei
2e Pinksterdag – alle leerlingen vrij
Di 5 juli
Wo 18 mei
Verjaardag juf Nicole en juf Daphne
Wo 6 juli
Vr 20 mei
Verjaardag juf Sigrid en juf
Bernadette
Do 14 juli
Vr 27 mei
Sportdag
Do 2 juni
Verjaardag juf Marjan v. Dijk
Vrij. 15 juli

Avondvierdaagse
Juf Anke en meester Ruud jarig
Extra vrije week voor groep 1 t/m 4
Schoolreis kleuters
Studiedag, alle leerlingen vrij
Meester Dirk jarig
Rankfestijn
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:
Groep 1/2A
Jazzlyn Wazir
Noa van de Kamp

Groep 1/2B
Tygho den Brave

Groep 1/2C
Lianne Wensveen

Wij wensen jullie een hele fijne schooltijd op de Rank
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Groep 1/2D
Jari van der Beek
Sento Langenhorst

AFSLUITING PROJECT
De geschiedenis van......
Dit was het thema van ons schoolproject van de afgelopen weken.In iedere groep is hier heel hard en
vooral ook met veel plezier aan gewerkt. Afgelopen woensdag 13 april hebben we dit project met een
mooie presentatie afgesloten. Er zijn heel veel kinderen, ouders, opa's en oma's en andere
belangstellenden komen kijken.
We willen tegen alle kinderen, leerkrachten, meester Ko, stagiaires,
ouderraad en andere ouders, die hebben meegewerkt aan dit project
en de afsluiting, zeggen:
HARTELIJK BEDANKT!!!
Fijn dat we iedere keer weer een beroep op u kunnen en mogen doen!
De opbrengst van de catering was ongeveer 700 euro !! Geweldig. Het
geld zal besteed worden aan een nieuwe ondergrond voor het speelschip.
JUF MARTINE VAN LOKHORST
Na de meivakantie zal juf Martine weer op school te zien zijn. Haar zwangerschapsverlof is alweer ten
einde. Wij wensen haar weer een fijne werktijd toe.
SPORTDAG
Vrijdag 27 mei is onze jaarlijkse sportdag. Wij zullen weer met alle kinderen van de
school op sportcomplex “de Blauwe Berg” een sportieve ochtend beleven. Binnenkort
ontvangt u nadere informatie maar wij kunnen u al melden dat wij veel hulp nodig zullen
hebben dus hopelijk houdt u de datum in de agenda voor ons vrij.
SCHOOLREISJE GROEP 3,4 EN 5
Inmiddels hebben alle kinderen voor dit schoolreisje naar Aeolus een brief ontvangen.
Heeft u deze niet ontvangen, wilt u dan even contact opnemen met de leerkracht?
SCHOOLREISJE KLEUTERS
Het schoolreisje voor de kleuters zal zijn op maandag 20 juni en de sprookjeswonderland
zal de bestemming zijn. Over de exacte tijden en betaling krijgt u t.z.t. de informatie.
GEVONDEN VOORWERPEN
In de bovenbouwhal staat een kast waarin wij alle gevonden voorwerpen verzamelen. Deze kast is zo
overvol (jassen, shirts, gymkleding, (hand)schoenen, etc…) dat we op het punt staan de spullen naar
een goed doel te brengen of weg te gooien. Kijkt u alstublieft even in de kast of er iets van uw kind
bij is?

Een kleine selectie..
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TUSSENDOORTJES
Een vraag van de leerkrachten. Het valt op dat de tussendoortjes steeds groter en ook ongezonder
worden. Eén stuk fruit, groente, koekje, boterham is voldoende.
FIETSEN OP HET PLEIN
Wat leuk! Nu het weer wat beter wordt, zien we steeds meer ouders en
kinderen op de fiets naar school komen. Wilt u, samen met uw kinderen,
eraan denken dat er op het plein gewandeld wordt naast de fiets en dat de
fietsen op de juiste plaats geparkeerd worden? In- of bij het fietsenrek.
PARKEREN VAN DE AUTO
Omwille van de veiligheid van onze kinderen nog weer een keertje het verzoek…
Als u met de auto naar school komt, wilt u dan in de parkeervakken parkeren? Op
de stoep of langs de weg zorgt voor onoverzichtelijke- en hierdoor gevaarlijke
situaties. Alvast bedankt voor de medewerking.
ZANDKASTELEN.. EN DE KINDEREN SCHEIDEN MEE
“Zandkastelen … en de kinderen scheiden mee” is de naam van workshop welke
gemaakt is voor kinderen met gescheiden ouders. Het wordt aangeboden door de GGD Hollands
Noorden en gegeven door speciaal opgeleiden mensen. De workshop bestaat uit 1 informatieavond
voor de ouders en 1 workshop ochtend voor de kinderen.
Het doel van de workshop is om kinderen, maar ook ouders , tips en/of handvatten te geven om de
scheiding een plekje te geven in hun leven. Voor informatie kunt u terecht bij Annette Vink of
Mariëtte van Aken, maar ook op www.ggdhn.nl/cursussen.
RANKFESTIJN
Dit jaar is het weer tijd voor een groots Rankfestijn. Aan het eind van het
schooljaar, deze keer op woensdag 29 juni van 17.00 – 19.00 is het weer één
groot feest op de leukste school van Nederland. Weten jullie het nog? Alle
leuke spelletjes? Het rad van avontuur? En Rankenstein? De voorbereidingen
beginnen langzaam maar zeker en iedereen zal spoedig meer horen over deze
leuke happening.
WEEKBREEK
We zijn er weer mee gestart.. De weekbreek. Een optreden van de groep op het toneel.
toneelstukjes, gedichtjes, filmpjes etc… Elke groep komt aan de beurt. Er zijn steeds 2
tegelijkertijd gepland en een aantal andere groepen zal dan publiek zijn. Van de optredende
zijn ouders, buren, opa’s oma’s andere familieleden etc… allemaal van harte welkom om de
van de kinderen te bekijken. Onderstaand treft u een overzichtje van de geplande data

Liedjes,
groepen
groepen
kunsten

De optredens zijn allemaal op woensdag van 11.30 uur – 12.00 uur
11 mei 2016
18 mei 2016
1 juni 2016

3A en 7
3B en 8A
4A en 8B

DE BLAUWE SCHUIT
Onderstaand informatie van het centrum voor kunsteducatie in West-Friesland
Vredehofstraat 7a
1624 XG Hoorn
Tel: (0229) 21 39 62
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E-mail: info@blauweschuit.nl
Website: www.blauweschuit.nl

Facebook: https://www.facebook.com/blauweschuit/
Voorjaarsaanbod voor kinderen en volwassenen! Dit voorjaar brengt De Blauwe Schuit een veelzijdig
aanbod workshops, cursussen en masterclasses voor jong en oud! Er valt genoeg te ontdekken en
creëren dit voorjaar in het oude Vredehof zwembad.
Wil je in mei de handen lekker uit de mouwen steken? Kom dan op 21 mei naar de workshop dag bij
De Blauwe Schuit! Voor kinderen van 7 t/m 12 jaar zijn er workshops Keramiek en Schilderen.
Ouders kunnen zich wagen aan Glas-in-Lood of Landschap Schilderen of op 14 mei
een Tuinbeeld maken, Zentangle of Interieurontwerpen.
Ben je tussen de 6 en 12 jaar? Lijkt toneelspelen je leuk? In 23 mei start een korte
reeks Theatersnoepen van 6 lessen. Leuk voor iedereen die kennis wil maken met toneelspelen,
dans en zang. Er is een groep voor 6 t/m 8 jaar en 9 t/m 12 jaar. De lessen zijn in een echt
theater; Het Pakhuis.

Voor ouders is er ook nog meer te doen bij De Blauwe Schuit dit voorjaar.
Basiscursussen Keramiek, Pottenbakken, Tekenen of Beeldhouwen en een
cursus Reisfotografie of Kleurenleer bijvoorbeeld.
Kijk voor het hele programma op www.blauweschuit.nl. We hopen je binnenkort bij ons te zien!
HUTTENDORP
In de zomervakantie organiseert stichting netwerk weer een “huttendorp” week. De week is voor
kinderen vanaf 6 jaar. In de groepen 3 t/m 8 hebben alle leerlingen hierover een flyer meegekregen.
De kleuters hebben deze niet gekregen, maar er zijn wellicht kinderen die al 6 jaar zijn in de
zomervakantie en ook mee willen doen. Bij juf Mariëtte kunt u een flyer ophalen of kijken op
www.huttendorphoorn.nl. Inschrijven is noodzakelijk voor 23 april.
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