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Januari/februari 2016
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)
Wo 20 jan.
Meester Martijn jarig
Vr 22 april
Ma 25 jan
ANWB streetwise (gr 1 t/m 8)
Ma 25 april – vr 6 mei
Vr 5 feb
Juf Mirjam jarig
Do 12 mei
Di 9 feb
10 min. spreekavond
Ma 16 mei
Wo 10 feb
Studiedag – alle leerlingen vrij
Vr 27 mei
Do 11 feb
10 min gesprekken groep 4A
Do 2 juni
Ma 15 feb
10 min gesprekken groep 4A
Ma 6 juni – do 9 juni
Wo 17 feb
10 min spreekavond
Vr 10 juni
Do 18 feb
Rapporten mee naar huis
Ma 13 juni –vr 17 juni
Vr 26 feb
Juf Marleen en meester Matthijs jarig
Wo 22 juni
Ma 29 feb – vr 4 mrt
Voorjaarsvakantie
Do 23 juni
Vr 25 mrt
Goede vrijdag – alle leerlingen vrij
Vr 1 juli
Ma 28 mrt
2e paasdag – alle leerlingen vrij
Ma 4 juli – vr 8 juli
Wo 13 april
Verjaardag meester Ronald en juf
Di 5 juli
Annemarije
Wo 6 juli
Di 19- do 21 april
CITO eindtoets gr 8
Wo 20 april
Verjaardag juf marian, juf Francis en
Do 14 juli
juf Jannie (groep 3A en 3 B)
Do 21 april
Juf Annette jarig
Vrij. 15 juli

WELKOM… Nieuwe leerlingen
Een hartelijk welkom voor de volgende nieuwe leerlingen:
Groep 1/2A
Eyas Abdulla

Groep 1/2C
Christian Nagel
Annoko Wong
Rosalie Nooij

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

Excursie Kornwerderzand groep 8
Meivakantie
Schoolreisje gr 3,4 en 5
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

Wij wensen jullie een hele fijne schooltijd op de Rank
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 (9 en17) zal voor 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. Voor de ouders van groep 4A zijn,
i.v.m. afwezigheid van de leerkrachten op deze avonden, 2 andere momenten gekozen
(Donderdag 11 febr./ maandag 15 februari )
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.
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 speelpaal-clown. 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.
WATOTO
Met de verkoop van de kerstknutsels op de kerstmarkt is veel geld opgehaald voor Watoto. € 554,07
Ter herinnering: Watoto is een organisatie die hulp biedt aan weeskinderen en kwetsbare vrouwen.
Watoto heeft ook een kinderkoor/dansgroep . Het koor zal vrijdag 26 februari op de Rank komen
optreden en op die dag zullen wij de cheque overhandigen.
ANWB STREETWISE KOMT OP BEZOEK!
Ook wij als school voelen ons verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid van uw kind. Daarom
hebben wij ANWB Streetwise uitgenodigd om op 25 januari 2016 naar onze school te komen.
Streetwise is een praktisch, maar ook leuk, leerzaam en uitdagend verkeersprogramma voor alle
leerlingen van de basisschool. Professionele instructeurs komen een ochtend naar de school en geven
verkeerstrainingen met speciaal ontwikkelde lesmaterialen, zoals electro- en rijlesauto´s, zebrapaden,
verkeerslichten, opblaasbare auto's en een fietsparcours. De praktijk wordt zo veel mogelijk
nagebootst. De vier onderdelen zijn:
Voor groep 1 en 2 ‘Toet toet’: Een speelse introductie op gevaarherkenning, herkennen van
verkeersgeluiden, veilig oversteken, gebruik van autogordel en autostoeltje.
Voor groep 3 en 4 ‘Blik en klik’: Verdere behandeling van gevaarherkenning, veilig oversteken en de
noodzaak van gebruik van de autogordel in een autostoeltje.
Voor groep 5 en 6 ‘Hallo auto’: Invloed van reactiesnelheid, inschatten van de remweg van een auto
en het juiste gebruik van een veiligheidsgordel.
Voor groep 7 ‘Trapvaardig’: Gevaarherkenning, fietsvaardigheden en fietsbeheersing.
We gaan er samen met de kinderen een leerzame maar vooral gezellige dag van maken!!
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SCHAATSEN VOOR WATER
In november hebben de kinderen van groep 5 t/m 8, Op de Westfries geschaatst.
Vooraf hebben zij sponsors gezocht om geld bij elkaar te schaatsen voor veilig
drinkwater en betere hygiëne in Afrika. Dit hebben zij ongelooflijk goed gedaan.
Bij elkaar hebben de kinderen 1722 euro opgehaald !!! geweldig! Wij bedanken
alle sponsors!
GEBOORTENIEUWS
Juf Martine van Lokhorst is 6 januari bevallen van een zoon, Jan Paul. Alles gaat
goed met moeder en kind en wij wensen Martine samen met haar partner Ronald
en hun dochtertje Jill heel veel geluk en gezondheid met elkaar.

RUST IN DE SCHOOL
We werken allemaal hard aan een veilige schoolsituatie,zodat alle kinderen zich veilig
voelen tijdens binnen komen van de school, bij het naar buiten gaan en ook tijdens
de schooltijden. Nu merken we dat dit de laatste tijd onrustiger wordt en om deze
reden hebben we wat nieuwe afspraken met elkaar gemaakt en gaan we op de
bestaande afspraken beter letten. We willen een aantal van deze afspraken graag met u delen en
vragen hieraan mee te werken.
De school opent zijn deuren om 8.20 uur en 12.50 uur. Tijdens deze 10 minuten inloop gaat ieder
naar zijn eigen groep en blijft na binnenkomst in zijn/ haar lokaal. Om 8.30/13.00 uur starten de
lessen en vragen wij u om de school te verlaten en gaan de buitendeuren dicht.
Aan u ook de vraag om uw kind binnen de 10 minuten inloop op school te brengen. Uiteraard kunnen
de deuren voor u opengemaakt worden wanneer er een bezoek aan dokter, tandarts gepland is. Ook
nu een vraag: Wilt u dit tijdig melden bij de desbetreffende leerkracht?
SCHOOLREISJE GROEP 3,4 EN 5
Op donderdag 12 mei zullen de groepen 3,4 en 5 op schoolreisje gaan naar Aeolus
in Sexbierum (Friesland). De kosten zullen rond de 20 euro zijn. Meer informatie
over het exacte bedrag en de invulling van de dag krijgt u t.z.t.
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