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

WELKOM… Nieuwe leerlingen
Een hartelijk welkom voor de volgende nieuwe leerlingen:
Wij wensen jullie een hele fijne schooltijd op de Rank
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Groep 1/2A
Suus Stins
Safanja Mir Haghgouyan
KAMPEN BOVENBOUW
Het kamp van groep 7 is inmiddels achter de rug. Prachtig weer en een prima sfeer zorgden voor de
onvergetelijke 3 daagse. Er zijn wat handdoeken, een luchtbedpomp en wat kleding gevonden. Ligt er
van uw zoon of dochter iets bij? Het kan opgehaald worden in groep 7B (Ronald/ Annemarije)
De leerlingen van leerjaar 6 gaan van di 11 okt t/m wo 12 okt.
Voor de ouders die hiervoor nog niet hebben betaald volgen hieronder nogmaals de gegevens.
Het kamp kost 25 euro
Wij vragen u of u bovenstaande kosten over wil maken op rek nr. NL 07 RABO 0110.5221.17 ten
name van Schoolkamp De Rank o.v.v. de naam van uw kind.
U kunt ook contant op school betalen bij de administratie (Mieke de Hoog, aanwezig ma, wo, vr van
8.00 uur tot 13.30 uur)
RESERVE KLEDING
Omdat wij geregeld te maken hebben met kleine ongelukjes zijn wij op zoek naar reservekleding voor
voornamelijk de onderbouw. Heeft u kleding die inmiddels te klein is geworden voor uw eigen
kinderen? Wij zijn er erg blij mee. Ook sokken en ondergoed zijn erg welkom.
GOEDE DOELEN
Ik ben Floortje, moeder van Mare (groep 4A) en Evi (1/2C) en oud-leerling van de
Rank. In maart ga ik voor Plan Nederland ruim 400 kilometer fietsen in Vietnam in
de strijd tegen kindhuwelijken. Jullie kunnen deze strijd ook steunen door te
doneren in de klas of tijdens de grote collecte rond de kerstviering. In december zal
ik in de klas iets vertellen over armoede en kindhuwelijken in Vietnam en hoe de
acties van Plan Nederland kunnen bijdragen aan een betere toekomst voor de
kinderen
die
er
leven.Meer
info
is
tevens
te
vinden
op http://tinyurl.com/floortjefietst
BARBIES
Groep 1/2C wil heel graag met barbies spelen, maar heeft ze niet.. Heeft u toevallig nog iets waar uw
kinderen niet meer mee spelen? Gooi ze niet weg! De groep is er erg blij mee
KINDERBOEKENWEEK
Woensdag 5 oktober is de Kinderboekenweek gestart met het thema "Voor altijd jong. t/m de
herfstvakantie zullen er diverse activiteiten plaatsvinden rondom het thema bijvoorbeeld:
boekpromotie, knutselen, tekenen, schrijven en ook zal er weer een tweedehands boekenmarkt zijn.
In de bovenbouwhal zal net als voorgaande jaren een kraam
staan van de Hoornse Boekhandel met diverse boeken die u
kunt kopen. Van elk verkocht boek gaat een percentage naar
onze school. Hier kunnen we dan weer een leuk boek van
aanschaffen voor de bibliotheek. Verdere informatie krijgt u via
de mail.
AFSPRAKEN
Voor de rust en duidelijkheid in de school is een aantal afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn al
jaren op de Rank een gewoonte, maar bij sommige kinderen of groepen wat weg gezakt. We zetten
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ze hier in deze INFO zodat u weet wat er gaande is en u wellicht uw zoon of dochter kunt herinneren
als dat nodig mocht zijn.
SCHOOL













KLAS







Wij komen aan het begin van de ochtend/middag rustig de school in
Wij gaan aan het eind van de ochtend/middag rustig de school uit
De juf/meester staat bij de klasdeur bij binnenkomst en weggaan
Als we tijdens schooltijd in de gang zijn, zijn we stil (ook als we naar gym gaan oid)
Wij wandelen in de gangen
Bij de computer zijn wij stil (en er is bij voorkeur ook toezicht)
Ook in de bibliotheek zijn wij stil en zoeken snel een boek
Het gebruik van mobiele telefoons mag alleen NA schooltijd.
We spelen op het plein of het stenen veldje. Het fietsenrekpaadje en het paadje langs de
kleutergroepen is geen speelpaadje
We zetten onze fiets in het rek
We wandelen naast de fiets als we op het plein zijn
Rollend materiaal doen we bij de deur uit/af en wij hebben
bescherming als we in de pauze ermee willen spelen
Alle kinderen spelen buiten en gaan/zijn alleen met
toestemming naar binnen
In de klas geen hoofddeksels
We gaan gelijk de klas in als we op school zijn
Het 1e kwartier in de klas gaan wij niet naar het toilet
Eten doen wij op de aangegeven tijden (rond 10.00) , Geen snoep.
Jarigen gaan zoveel mogelijk vlak voor en in de pauze de klassen rond
De jarigen nemen een kant en klare verjaardagskaart (die al getekend is) mee

NATIONAAL SCHOOLONTBIJT
Op dinsdag 8 november zullen wij als school weer deelnemen aan het nationaal schoolontbijt. Dit is
een initiatief van diverse bedrijven en organisaties met als doel duidelijk te maken aan kinderen dat
ontbijten erg belangrijk is voor de gezondheid. In de klas wordt er die week ook extra aandacht
besteed aan het belang van een goed ontbijt.
De kinderen mogen deze dag in “ontbijtkleding” aan tafel komen op
school. Slaapmutsen, pyjama’s, kleine knuffels etc… zijn welkom. Na het
ontbijt doen de kinderen hun gewone kleding weer aan.
Vanuit milieuoverwegingen worden er ook dit jaar bij de ontbijtpakketten
geen bord/bestek/beker geleverd. Zou u dat zelf maandag 7 november
mee willen geven aan uw kind in een plastic tas?
Voor meer informatie kunt u ook de site http://www.schoolontbijt.nl/
bekijken. Hierop staan ook spelletjes voor de kinderen
STEUNPUNT OPVOEDING
In de bijlage treft u 2 documenten m.b.t. de opvoeding en uw vragen.
INDFORMATIEAVOND VO
Op 27 oktober is een algemene informatieavond over het voortgezet onderwijs. Iedereen die
geïnteresseerd is in het VO systeem wordt van harte uitgenodigd. Er zal geen reclame gemaakt
worden voor een specifieke school.
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