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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.
AGENDA 2016-2017 (zie voor actuele data ook www.rank.nl)
Wo 16 nov
10 min spreekavond
Ma 24 april – do 5
Meivakantie
mei
Vr 18 nov + ma 21
Groep 1 t/m 4 lang weekend vrij
nov
Vr 19 mei
Verjaardag meester Ko, juf Mirjam en
juf Emma
Di 22 nov
10 min spreekavond (m.u.v. groep 3B)
Wo 24 mei
Verjaardag juf Marjan van Dijk
Do 24 nov
10 min spreekavond groep 3B
Do 25 mei
Hemelvaartsdag – Leerlingen vrij
Ma 5 dec
Verjaardag Sinterklaas
+ vr 26 mei
Ma 26 dec – vr 6 jan
Kerstvakantie
Wo 31 mei
Verjaardag juf Jannie, juf Marian en juf
Wo 18 jan
Verjaardag meester Martijn
Francis
Vr 27 jan
Verjaardag juf Rika en juf Martine
Ma 5 juni
2e pinksterdag – alle leerlingen vrij
Do 9 feb
10 min spreekavond
Di 6 juni – vr 9 juni
Extra vakantieweek leerlingen groep 1
Ma 13 feb
10 min spreekavond
t/m 4
14 feb
Rapport mee naar huis
Ma 12 juni – do 15
Avondvierdaagse
Wo 15 februari
Verjaardag meester Matthijs en juf
juni
Marina
Wo 21 juni
Verjaardag juf Heidi en juf Marleen
Ma 20 feb – vr 24 feb Voorjaarsvakantie
Do
22
juni
Verjaardag meester Dirk
Wo 8 mrt
Verjaardag juf Bernadette en juf Sigrid
Ma
10
juli
Verjaardag juf Anke en meester Ruud
Wo 5 april
Verjaardag meester Ronald en juf
Ma
10
julivr
14
juli
Kamp groep 8
Annemarije
Di
11
juli
Rapport mee naar huis
Zat 8 april
Unicefloop
Di
18
juli
Afscheidsavond groep 8
Vr 14 april
Goede vrijdag – Leerlingen vrij
e
Vr
21
juli
Studiedag – leerlingen vrij
Ma 17 april
2 Paasdag – Leerlingen vrij
Zat
22
juli
Start zomervakantie tot vr 1sept
Do 20 april
Verjaardag juf Annette

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 1/2C

Groep 1/2D

Kitara Stortenbeker

Tycho Santing

Davy Platjouw
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SPREEKAVONDEN
In de kalender kunt u zien dat op woensdag 16- en dinsdag 22 november de 10 min spreekavonden
plaatsvinden. Mocht u het geplande tijdstip verhinderd zijn, wilt u dan even contact opnemen met de
leerkracht?
EHBO
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.
JUF ANKE
Vorige week is juf Anke geopereerd aan haar stembanden. De operatie is goed verlopen. Hierdoor zal
zij een paar weken niet kunnen werken. Juf Marieke zal op woensdag, donderdag en vrijdag. voor
groep 1/2B staan, juf Jamy (invalkracht via Penta) zal de dinsdagen opvullen en meester Ruud ,
bekend in deze groep, zal de meeste maandagen in de klas zijn. Wij wensen juf Anke veel beterschap
en de juffen en meester veel plezier in de groep.
JUF MARLEEN en JUF MARIEKE
Woensdag 9 november is juf Marleen, na haar zwangerschapsverlof weer gestart. Naast juf Heidi zal
zij de woensdag, donderdag en vrijdag in groep 1/2C zijn. Wij wensen haar veel plezier en succes. Juf
Marieke die het verlof verving van juf Marleen heeft daardoor afscheid genomen van groep 1/2C en
zal, zoals hierboven is vermeld, de komende weken in groep 1/2B te vinden zijn. Een leuk extra
nieuwtje. Juf Marieke verwacht in mei haar eerste kindje. Gefeliciteerd!
SINTERKLAAS Op maandag 5 december komt sinterklaas hopelijk op bezoek
bij ons. Om ongeveer 8.40 uur zal hij aankomen bij het plein. Daar wordt hij
(bij droog weer) ontvangen door alle kinderen van de school. De kinderen van
alle groepen verzamelen om 8.30 uur binnen in de eigen klas Wij willen met
klem alle ouders verzoeken om de Sint op het plein te begroeten en NIET zelf of
met kleine kinderen in de gang of de hal te gaan staan. Dan wordt het te vol en
is het voor de leerkrachten niet meer te overzien. Graag uw medewerking! Na
de ontvangst zal de Sint alle groepen weer bezoeken. Ook zullen de kinderen
weer een bezoek aan de schatkamer mogen brengen
SINTERKLAAS – SURPRISES
De kinderen van groep 5 t/m 8 hebben lootjes getrokken en maken een surprise met een gedicht.
Omdat er erg veel tijd en moeite wordt besteed aan de Sinterklaassurprises, willen wij graag de
kunstwerken tentoonstellen voor alle belangstellenden. Alle surprises
worden daarom vrijdag 2 december op school gebracht en
tentoongesteld. Tussen de middag en na schooltijd kunnen ouders en
andere belangstellenden de tentoonstelling komen bekijken. U bent van
harte welkom. Uit ervaring weten wij dat een bezoekje echt de moeite
waard is, want er worden ieder jaar weer prachtige dingen gemaakt. Bij het
maken van de surprise vragen we u de kinderen een (klein) handje te helpen. Zeker in groep 5, waar
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het de eerste keer is dat zij sinterklaas een handje helpen d.m.v. een surprise, vinden de kinderen
het nog erg lastig een goed idee naar een leuk resultaat te brengen.
SCHOOLTIJDEN OP 5 DECEMBER
De schooltijden op 5 december zullen iets worden aangepast. Alle groepen
zullen een continu rooster draaien deze dag. Om 14.00 uur zijn de kinderen
vrij. Wilt u de kinderen een lunchpakketje (brood en iets te drinken)
meegeven naar school?
Dinsdagochtend start de school op de normale tijd. 8.30 uur.
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

PARKEREN
Helaas een terugkerend probleem. Een dringend verzoek, i.v.m. de
gevaarlijke verkeerssituaties die erdoor ontstaan.. Wilt u uw auto in de
daarvoor bestemde vakken parkeren?
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