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Maart 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)
Do 24 mrt
Paasviering. Continu rooster Alle
Do 2 juni
leerlingen 14.00 uur vrij
Ma 6 juni – do 9 juni
Vr 25 mrt
Goede vrijdag – alle leerlingen vrij
Vr 10 juni
Ma 28 mrt
2e paasdag – alle leerlingen vrij
Ma 13 juni –vr 17 juni
Wo 13 april
Verjaardag meester Ronald en juf
Ma 20 juni
Annemarije
Wo 22 juni
Wo 13 april
Projectpresentatie 17.00 – 19.00
Do 23 juni
Di 19- do 21 april
CITO eindtoets gr 8
Vr 1 juli
Wo 20 april
Verjaardag juf Marian, juf Francis en juf
Ma 4 juli – vr 8 juli
Jannie (groep 3A en 3 B)
Di 5 juli
Do 21 april
Juf Annette jarig
Wo 6 juli
Vr 22 april
Excursie Kornwerderzand groep 8
Ma 25 april – vr 6 mei Meivakantie
Do 14 juli
Do 12 mei
Schoolreisje gr 3,4 en 5
Ma 16 mei
2e Pinksterdag – alle leerlingen vrij
Vrij. 15 juli
Vr 27 mei
Sportdag

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

Groep 1/2B
Patryk Bartkowiak
Djazz van Dijk

Groep 1/2C
Sem Hellingman

Wij wensen jullie een hele fijne schooltijd op de Rank
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Verjaardag juf Marjan v. Dijk
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
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

PAASVIERING
Donderdag 24 maart zal op school het Paasfeest gevierd worden. ’s Morgens zal er in de hal met de
kinderen een gezamenlijke viering zijn. Tussen de middag lunchen de kinderen met de groep in de
klas. De kleuters nemen allemaal belegde broodjes mee. Deze zullen gedeeld worden met elkaar. In
de groepen 3 t/m 8 zijn de benodigdheden voor de lunch verdeeld en ieder neemt iets mee. Hierover
heeft iedereen inmiddels, als het goed is, aparte informatie ontvangen. De rest van de dag zal
ingevuld worden door activiteiten rondom Pasen.
De kinderen zijn, omdat zij op school zullen eten, eerder uit. Om 14.00 uur zal het paasweekend
beginnen voor iedereen.
WATOTO
Wat een geweldig succes! Vrijdag 26 februari was het dan eindelijk zover: Watoto kwam voor ons
optreden in De Opgang! Een koor van zestien kinderen kwam voor ons zingen en dansen. Er waren
veel ouders gekomen om mee te genieten, de tribunes zaten vol! Het was een prachtig optreden,
waarbij eigenlijk niemand stil kon blijven zitten. Ontroerend en bijzonder om te zien hoe kinderen, die
zelf zo weinig hebben, zoveel vreugde kunnen overbrengen!
Tijdens de kerstvieringen hebben we een prachtig bedrag van 600 euro voor Watoto opgehaald. Een
cheque met dit bedrag (omgerekend in Oegandese shilling) werd door Meester Ruud, Lola en Maliq
voorafgaand aan de voorstelling overhandigd.
Kon u er niet bij aanwezig zijn? Of wilt u nog even nagenieten? Ga naar www.rank.nl voor de foto's
en een filmpje.
PROJECT.. THEMA: DE GESCHIEDENIS VAN….
Het grote schoolproject met als thema: “de geschiedenis van…” komt er weer aan. Er wordt langzaam
maar zeker al gestart in de diverse groepen. De gezamenlijke opening zal zijn op dinsdag 29 maart.
Dit gebeurt in de hal met alle groepen bij elkaar.
De afsluiting met een grootse tentoonstelling zal woensdag 13 april zijn. Iedereen (ouders,
grootouders, broers, zussen, buren etc… ) is voor deze happening uitgenodigd. De mooie werkstukken
zijn te bekijken van 17.00 uur – 19.00 uur en natuurlijk zal de catering weer goed worden verzorgd
door onze ouders van de OR.
Uiteraard vinden wij het leuk als u een handje kunt helpen bij de catering kraam. U kunt zich opgeven
bij de leerkracht of deze mail beantwoorden. U zult m.b.t. de projectpresentatie ook nog apart
informatie toegezonden krijgen
Onderstaand een overzichtje van de onderwerpen per groep. Sommige groepen werken samen zoals
u ziet.
Groep
1/2A
1/2B
1/2C
1/2D
3A
3B
4A
4B
5
6A
6B
7
8A
8B

De geschiedenis van…
… dinosaurussen
… ridders en jonkvrouwen
… piraten
… Amerika indianen
…”aap, noot, mies..”
… van vervoer
… van speelgoed
… van speelgoed
… van jezelf en jouw familie
… middeleeuwen
… middeleeuwen
… beeld en geluid
… film
… film

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

Heeft u leuke informatie of spullen
m.b.t. de onderwerpen voor het
project? Alles is welkom !!!

t 0229-277095

GEVRAAGD…
In groep 1/2D werken we over indianen. Heeft u nog indianen spullen in bruikleen? Verder zijn wij op
zoek naar kleden om te gebruiken bij de projectpresentatie. En heeft u toevallig nog oude CD’s die u
niet meer gebruikt? Er kan dan iets moois van geknutseld worden. De kinderen en juf Mirjam zullen
er erg blij mee zijn.
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? Wilt u na schooltijd BUITEN op
de kinderen wachten?
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.
KINDERWAGENPLANKJE
Gevraagd:
Wie heeft er een "kinderwagenplankje" over, voor een gezin dat het goed kan gebruiken? ( zo'n
plankje op wieltjes dat aan een kinderwagen vast gemaakt kan worden waarop een peuter kan
staan). Graag melden bij juf Annette
VERKEERSEXAMEN
Namens de verkeersouders wat tips voor het verkeersexamen
Op 7 april doen onze leerlingen van groep 7 weer hun Theorie-examen voor het vak Verkeer. Dan
komt het Praktijk Examen en de fietsen controle ook snel om de hoek kijken!
In de week van 23 tot en met 27 mei gaan ze weer op voor hun verkeersexamen. Ze fietsen weer
een mooie route door de stad en zullen op diverse punten goed moeten opletten. Wat kunt u als
ouder doen om te helpen? Geef het goede voorbeeld!
Steek uw hand uit, stop voor een rood verkeerslicht ect. Dan gaan de kinderen dat heel normaal
vinden. Beloon ze als ze het goed doen. Een complimentje is zo gemaakt. Verwissel van rol met uw
kind. Dan gaat uw kind zich als “ouder” heel verantwoordelijk voelen en zich ook zo proberen te
gedragen. Dit is heel succesvol gebleken. U kunt uw kind ook filmen als het op de fiets zit en dit later
samen terugkijken. Wat ging goed en wat kan beter?
En het beste kunt u de route die uw kind moet gaan afleggen zo vaak mogelijk oefenen en elke keer
uitleggen waarom een verkeerspunt zo belangrijk is en hoe je het beste kunt voorsorteren. De
leerlingen moeten echt nog leren anticiperen in het verkeer. De theorie zit in de hoofdjes maar hoe
gebruik je die in de praktijk? Wilt U meer weten over het examen ? Kijk dan even op
www.fietsexamenhoorn.nl. Daar staat alles over de route , de hulp ouders ect.
Veel succes!!
ZANDKASTELEN.. EN DE KINDEREN SCHEIDEN MEE
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“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.
WEEKBREEK
We zijn er weer mee gestart.. De weekbreek. Een optreden van de groep op het toneel. Liedjes,
toneelstukjes, gedichtjes, filmpjes etc… Elke groep komt aan de beurt. Er zijn steeds 2 groepen
tegelijkertijd gepland en een aantal andere groepen zal dan publiek zijn. Van de optredende groepen
zijn ouders, buren, opa’s oma’s andere familieleden etc… allemaal van harte welkom om de kunsten
van de kinderen te bekijken.
Onderstaand treft u een overzichtje van de geplande data
De optredens zijn allemaal op woensdag van 11.30 uur – 12.00 uur
16 maart 2016
23 maart 2016
30 maart 2016
6 april 2016
11 mei 2016
18 mei 2016
1 juni 2016
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1/2A en 4B
1/2 B en 5
1/2 C en 6A
1/2 D en 6B
3A en 7
3B en 8A
4A en 8B

t 0229-277095

