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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.

Di 20 dec
Wo 21 dec
Do 22 dec
Ma 26 dec – vr 6 jan
Wo 18 jan
Vr 27 jan
Do 9 feb
Ma 13 feb
14 feb
Wo 15 februari
Ma 20 feb – vr 24 feb
Wo 8 mrt
Wo 5 april
Zat 8 april
Vr 14 april
Ma 17 april
Do 20 april
Ma 24 apr– do 5 mei

AGENDA 2016-2017 (zie voor actuele data ook www.rank.nl)
Kerstviering gr 3,4,5 (17.30 – 19.30)
Vr 19 mei
Verjaardag meester Ko, juf Mirjam en
juf Emma
Kerstmaaltijd kleuters (17.30 – 18.30)
Wo 24 mei
Verjaardag juf Marjan van Dijk
Kerstviering gr 6,7,8 (17.30 – 19.30)
Do 25 mei
Hemelvaartsdag – Leerlingen vrij
Kerstvakantie
+ vr 26 mei
Verjaardag meester Martijn
Wo 31 mei
Verjaardag juf Jannie, juf Marian en juf
Verjaardag juf Rika en juf Martine
Francis
10 min spreekavond
Ma 5 juni
2e pinksterdag – alle leerlingen vrij
10 min spreekavond
Di 6 juni – vr 9 juni
Extra vakantieweek leerlingen groep 1
Rapport mee naar huis
t/m 4
Verjaardag meester Matthijs en juf
Ma 12 juni – do 15
Avondvierdaagse
Marina
juni
Voorjaarsvakantie
Wo 21 juni
Verjaardag juf Heidi en juf Marleen
Verjaardag juf Bernadette en juf Sigrid
Do 22 juni
Verjaardag meester Dirk
Verjaardag meester Ronald en juf
Ma 10 juli
Verjaardag juf Anke en meester Ruud
Annemarije
Ma 10 juli- vr 14 juli
Kamp groep 8
Unicefloop
Di 11 juli
Rapport mee naar huis
Goede vrijdag – Leerlingen vrij
Di 18 juli
Afscheidsavond groep 8
2e Paasdag – Leerlingen vrij
Vr 21 juli
Studiedag – leerlingen vrij
Verjaardag juf Annette
Zat 22 juli
Start zomervakantie tot vr 1sept
Meivakantie

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 1/2D

Damian Hartsema
Lieke van der Asdonk

Dani Heertjes
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Yvi Oosterwijk
EHBO
Een herhaalde oproep !!!!!
In groep 8 start in januari weer de jaarlijkse EHBO cursus voor de kinderen.
Dit is een goede en nuttige gewoonte geworden in het lesprogramma van
de Rank. Theorie, maar ook veel praktijk opdrachtjes, zorgen ervoor dat de
kinderen snel kunnen handelen bij ongelukjes/ongelukken.
Om de groepjes kinderen te begeleiden zijn wij op zoek naar enthousiaste
ouders (van groep 1 t/m 8). Het kost u 10 x een woensdagochtend van
8.30 uur – 10.00 uur en u hoeft niet in het bezit te zijn van een EHBO
diploma.
Vindt u het leuk om ons te helpen? U kunt zich melden bij meester Dirk, juf Mariëtte of door te reageren
op deze mail.
SINTERKLAAS Op maandag 5 december was sinterklaas met zijn pieten op
bezoek bij ons. Het was weer een heel gezellig feest. De schatkamer was
wederom een succes en aan de surprises van de bovenbouw was weer erg veel
werk besteed. We willen hierbij Sint en zijn Pieten bedanken, maar ook de ouders
van de ouderraad en de ouders die extra geholpen hebben deze dag heel hartelijk
bedanken!
KERSTVIERINGEN
Kerst vieren wij dit jaar op dinsdag woensdag of donderdag met de kinderen.
Groep 3,4 en 5 zal dinsdag 20 december vanaf 17.30 uur op school samen eten nadat ze gezamenlijk
in de hal kerst hebben gevierd. Om 19.30 uur eindigt de avond
De kleuters zullen op woensdag 21 december ’s morgens samen in de hal kerst vieren en ’s avonds om
17.30 uur op school een gezamenlijke maaltijd hebben welke om 18.30 uur eindigt
En op donderdag zullen de groepen 6,7 en 8 ook weer vanaf 17.30 uur de viering hebben en daarna
eten. Om 19.30 uur kunnen de kinderen weer worden opgehaald
De commissie heeft er dit jaar voor gekozen om kerst alleen met de kinderen (zonder
ouders) te vieren. Over evt. verdere details wordt u tijdig geïnformeerd
In een schemaatje:
Groep
3,4,5
1,2
6,7,8

Dag
Dinsdag 20 dec
Woensdag 21 dec
Donderdag 22 dec

Kerstviering
maaltijd
17.30 - 19.30
’s morgens
17.30 -18.30
17.30 – 19.30

Voordat u de kinderen komt halen zal op het plein (bij mooi weer) of in de BB hal (bij slechter weer)
(gratis) chocolademelk, koffie, thee of glühwein worden aangeboden door de ouders van de OR.
Drinkt u gezellig een kopje mee om het jaar af te sluiten?
HET GOEDE DOEL
In het vorige info bulletin heeft u al kunnen lezen over het
mooie goede doel dat we dit jaar steunen met de Kerst
inzameling. Floortje Visser, moeder van Mare (4A) en Evi
(1/2C) gaat 400 kilometer fietsen in Vietnam in de strijd tegen kindhuwelijken, hiervoor zamelt zij een
sponsorbedrag in. De komende week zal Floortje in de klassen komen vertellen over Plan Nederland en
wat de actie waar ze voor strijdt inhoudt.
Tijdens de kerstviering vindt u bij onze kraam een donatiepot en zal Floortje aanwezig zijn om vragen
rond het project te beantwoorden. We hopen weer op een recordopbrengst dit jaar!
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JANTJE BETON
U heeft het waarschijnlijk al op het lot gelezen, de trekking is geweest. U kunt kijken op
www.jantjebeton.nl of u een prijs gewonnen heeft

INLUIDEN VAN HET NIEUWE JAAR:
Wij nodigen alle ouders uit om maandag 9 januari het nieuwe jaar op een gezellige
wijze in te luiden d.m.v. een kopje koffie of thee ’s morgens in de hal van de school.
TOT SLOT:
Wij willen iedereen prettige feestdagen, een goede jaarwisseling, fijne vakantie en een gezond 2017
toewensen!. Graag zien wij iedereen 9 januari 8.30 uur weer op school.

Chr Basisschool De Rank
 www.rank.nl
 directie@rank.nl

t 0229-277095

