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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)
Ma 6 juni – do 9 juni
Avondvierdaagse
Wo 6 juli
Vr 10 juni
Juf Anke en meester Ruud jarig
Ma 11 juli
Ma 13 juni –vr 17 juni Extra vrije week voor groep 1 t/m 4
Ma 20 juni
Schoolreis kleuters
Di 12 juli
Wo 22 juni
Studiedag, alle leerlingen vrij
Do 23 juni
Meester Dirk jarig
Do 14 juli
Wo 29 juni
Rankfestijn
Vr 1 juli
Juf Heidi en juf Germaine jarig
Vrij. 15 juli
Ma 4 juli – vr 8 juli
Schoolkamp groep 8
Di 5 juli
Rapporten mee naar huis

Team op bezoek bij groep 8
Leerlingen groep 1 t/m 7 vrij
Generale musical voor overige
belangstellenden van groep 8
Afscheidsavond groep 8 (Alleen voor
ouders en broertjes/zusjes)
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
Noa van de Kamp

Groep 1/2B
Mannat Singh Kaur

Groep 1/2C
Groep 1/2D
Stefan van den Heuvel Sophie Wetser
Demian Hoff
Hannelore Hoogeveen
Wij wensen jullie een hele fijne schooltijd op de Rank
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SPORTDAG
Vrijdag 27 mei was onze sportdag. Het was prachtig weer en op sportcomplex “de Blauwe
Berg” was een kleurrijk, gezellig geheel te zien. Wij willen de hulpouders en alle stagiaires
enorm bedanken voor hun inzet. Met door jullie kon de sportdag doorgaan! BEDANKT!.
Foto’s van de dag staan op de website www.rank.nl
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 wordt u door de leerkracht
geïnformeerd.
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 – 20.00 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
zijn in volle gangen iedereen zal spoedig meer horen over deze leuke
happening.
MANDJES
De komende weken gaan de 'mandjes' weer door de school. Uw kind krijgt vanuit school een mandje
mee naar huis om een prijsje voor het rad in te doen. Bijv. speelgoed, etenswaar, iets voor buiten,
binnen...
Ieder gezin krijgt 1x het mandje mee. Het zou fijn zijn als dit dat binnen 2 dagen weer op school is.
JUF MARLEEN EN JUF MARIEKE
Juf Marleen van groep 5 is met zwangerschapsverlof. Vanaf maandag
30 mei wordt zij vervangen door juf Marieke. Wij wensen juf Marleen
een hele fijne, gezonde verloftijd en juf Marieke een leuke leerzame
tijd in groep 5.
JUF MARTINE VAN LOKHORST
Juf Martine haar zwangerschapsverlof zit er weer op. Welkom terug!
LAATSTE SCHOOLDAG
De laatste schooldag van dit jaar is donderdag 14 juli. Deze dag gaan de kinderen alleen ’s morgens
naar school. Over evt bijzonderheden m.b.t. het programma op deze ochtend wordt u t.z.t. ingelicht.
Dus wellicht ten overvloede…Maar er is dit jaar geen gezamenlijke picknick
AFSCHEIDSAVOND GROEP 8
I.v.m. de grote hoeveelheid kinderen in groep 8 hebben wij besloten dat alleen de
ouders en broertjes/zusjes van de gr.8 leerlingen aanwezig kunnen zijn op de
daadwerkelijke afscheidsavond.(dinsdag 12 juli)
Omdat wij begrijpen dat ook opa’s, oma’s, andere familieleden of vrienden deze
speciale gelegenheid graag willen bijwonen, nodigen wij deze belangstellenden uit op
maandagavond 11 juli om 19.00 uur om de afscheidsmusical te bekijken.
Een aantal data.. schooljaar 2016-2017
Langzaamaan zijn wij bezig met de planning voor het volgend schooljaar.
Wij kunnen u alvast een aantal data geven die op de kalender kunnen
Vakanties:
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Groepen 1 t/m 8:
Herfstvakantie:
Kerstvakantie:
Voorjaarsvakantie:
Paasvakantie:
Meivakantie:
Hemelvaart:
Pinksteren:
Zomervakantie:

ma 17 okt ‘16 – vr 21 okt ’16
ma 26 dec ’16 – vr 6 jan ‘17
ma 20 feb ’17 – vr 22 feb ‘17
vr 14 april ’17 – ma 17 april ‘17
ma 24 mei ’17 – vr 5 mei ‘17
do 25 + vr 26 mei ‘17
ma 5 juni ‘17
ma 24 juli ’17 – vr 1 sept ‘17

Alleen Groep 1 t/m 4
Extra weekend:
vr 18 nov ’16 –ma 21 nov ‘16
extra week:
ma 5 juni ’17 – vr 9 juni ‘17
Schoolfotograaf: di 6 sept (uitloop naar wo 7 sept)
Kamp groep 7: di 22 t/m do 24 sept
Kamp groep 6: di 11 okt t/m wo 12 okt
BERICHT VAN DE VERKEERSOUDERS
In de afbeelding hiernaast kunt u informatie lezen
Vanuit de verkeersouders m.b.t. verkeersveiligheid

BUITENSPEELDAG – 8 JUNI
Op 8 juni a.s. is de nationale buitenspeeldag.
Er zijn diverse activiteiten op het Hoefblad. De kinderen
gekregen

hebben hierover een flyer mee naar huis

BERICHT VANUIT 1. HOORN
In de bijlage treft u informatie over het inloopspreekuur in Risdam Noord en opvoedcursussen.
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