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Geachte Ouders,
Hierbij ontvangt u de eerste INFO van dit schooljaar. Wij hopen dat iedereen een goede
vakantie heeft gehad. Inmiddels zijn wij alweer met frisse energie van start gegaan met
dit nieuwe schooljaar.
De INFO's verschijnen iedere maand en dit nummer betreft de start van het schooljaar
en de maand september. Naast de ingang van de klas hangt ook elke maand de papieren
versie van de INFO.
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u uiteraard altijd bij ons terecht.
AGENDA 2015-2016 (zie voor actuele data ook www.rank.nl)
Di 6 sept
Schoolfotograaf
Ma 20 feb – vr 24 feb Voorjaarsvakantie
Wo 7 sept
Uitloop schoolfotograaf
Wo 8 mrt
Verjaardag juf Bernadette en juf Sigrid
Wo 7 sept
Informatieavond kleuters- (20.00)
Wo 5 april
Verjaardag meester Ronald en juf
Annemarije
Ma 12 sept
Informatieavond groep 7a + 7b (20.00)
Zat 8 april
Unicefloop
Di 13 sept
Informatieavond groep 4a + 4b (19.30)
Vr 14 april
Goede vrijdag – Leerlingen vrij
Wo 14 sept
Start Jantje Beton (gr 4,5,6)
Ma 17 april
2e Paasdag – Leerlingen vrij
Do 15 sept
Informatieavond groepen 5 – (20.00)
Do 20 april
Verjaardag juf Annette
Ma 19 sept
Informatieavond groep 8 – (20.00)
Ma 24 april – do 5
Meivakantie
Di 20 sept
Informatieavond groep 6 – (19.30)
mei
Di 20 sept - do 22
Kamp groep 7
Vr 19 mei
Verjaardag meester Ko, juf Mirjam en
sept
juf Emma
Ma 26 sept
Informatieavond groep 3a en 3b (20.00)
Wo 24 mei
Verjaardag juf Marjan van Dijk
Wo 28 sept
Start kinderpostzegelactie (gr 7 & 8)
Do 25 mei
Hemelvaartsdag – Leerlingen vrij
Wo 5 okt
Scholieren veldloop
+ vr 26 mei
Di 11 okt – do 12 okt
Kamp groep 6
Wo 31 mei
Verjaardag juf Jannie, juf Marian en juf
Ma 17 okt – vr 21 okt Herfstvakantie
Francis
Di 8 nov
Schoolontbijt
Ma 5 juni
2e pinksterdag – alle leerlingen vrij
Vr 11 nov
Sint Maarten
Di 6 juni – vr 9 juni
Extra vakantieweek leerlingen groep 1
Wo 16 nov
10 min spreekavond
t/m 4
Vr 18 nov + ma 21
Groep 1 t/m 4 lang weekend vrij
Ma 12 juni – do 15
Avondvierdaagse
nov
juni
Di 22 nov
10 min spreekavond
Wo 21 juni
Verjaardag juf Heidi en juf Marleen
Ma 5 dec
Verjaardag Sinterklaas
Do
22
juni
Verjaardag meester Dirk
Ma 26 dec – vr 6 jan
Kerstvakantie
Ma
10
juli
Verjaardag juf Anke en meester Ruud
Wo 18 jan
Verjaardag meester Martijn
Ma
10
julivr
14
juli
Kamp groep 8
Do 9 feb
10 min spreekavond
Di
11
juli
Rapport mee naar huis
Ma 13 feb
10 min spreekavond
Di
18
juli
Afscheidsavond groep 8
14 feb
Rapport mee naar huis
Vr
21
juli
Studiedag – leerlingen vrij
Wo 15 februari
Verjaardag meester Matthijs en juf
Zat
22
juli
Start zomervakantie tot vr 1sept
Marina
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WELKOM… Nieuwe leerlingen
Een hartelijk welkom voor de volgende nieuwe leerlingen:
Wij wensen jullie een hele fijne schooltijd op de Rank
Groep 1/2A

Groep 1/2B

Groep 1/2D

Joshua Bok
Mees Egstorf
Romy Meerhoff
Sem de Vries
Jayna-Lynn van Waard
Yara Maatouk
Lars Thobe

Cas Pijsel

Paige Annes
Sofie Jansma
Hamednur Seid
Megan Holman
Roan Jansen
Kaylee Prudon

Groep 3A
Joy Nahimana

Groep 3B
Ryan Dobber

Groep 4A
Nash Oost

Groep 5B
Amaru Kolenberg
Kjeld Timmermans

Groep 6
Maja Gosiewska
Max Valk

Groep 7B
Yeihia Assaf

Groep 4B
Lorreen Assaf
Sami Erman
Melle Valk

SCHOOLFOTOGRAAF
A.s. dinsdag (met evt uitloop naar woensdag) zal de schoolfotograaf weer op school komen om van
alle kinderen, broertjes/zusjes en groepen foto’s te maken. In verband met de grote hoeveelheid
kinderen is het niet mogelijk om foto’s te maken samen met kinderen die niet op onze school zitten.
Mocht het de fotograaf niet lukken om dinsdag alle foto’s te maken dan zal hij dus woensdag verder
gaan. Hierover krijgen de betreffende groepen dan via de mail bericht.
De foto’s bestellen en betalen gaat allemaal digitaal. Als de foto’s klaar staan, krijgt u daarover
bericht.
SCHOOLWAS
Wij zijn op zoek naar een (aantal) ouder(s) die voor ons, tegen een
vergoeding, de schoolwas kan doen. Elke week hebben wij 2 x een tas vol
handdoeken, vaatdoekjes en theedoeken. In overleg kunt u zelf aangeven
welke dag(en) u het het beste uitkomt.
Helpt u ons uit de brand?? U kunt zich aanmelden via de mail
(mariettevanaken@rank.nl) , via de leerkracht of Ruud of Mariëtte
KAMPEN BOVENBOUW
Inmiddels traditiegetrouw gaan de groepen 6 en 7 aan het begin van het schooljaar op kamp.
De leerlingen van leerjaar 7 gaan di 20 t/m do 22 sept.
De leerlingen van leerjaar 6 gaan van di 11 okt t/m wo 12 okt.
De kosten voor de kampen bedragen:
groep 6 € 25.groep 7 € 35.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.
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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)
De locatie is het scoutinghuis in Enkhuizen. Dat ligt heel dicht bij het Streekbos, dus dat biedt veel
leuke mogelijkheden.
Voor alle duidelijkheid: het schoolreisje voor deze groepen vervalt uiteraard. Anders wordt het te
duur.
De ouders van de leerlingen uit de leerjaren 6 en 7 ontvangen zeer binnenkort uitgebreide informatie.
Aan het einde van het jaar zal het kamp van groep 8 plaatsvinden. T.z.t. zullen de betreffende ouders
daarover de informatie ontvangen.
JANTJE BETON
Ook dit jaar doet onze school weer mee met de Jantje Beton Loterij.
Vanaf wo 14 sept mogen de leerlingen van de groepen 4, 5 en 6 hun loten van 2 euro weer verkopen
aan familie, vrienden en buren.
Zij krijgen op 14 september hun lotenboekje mee en het is natuurlijk de bedoeling dat zij zoveel
mogelijk loten gaan verkopen want van elk lot komt één euro aan onze school ten goede en dat kan
best oplopen weten we uit ervaring.
Mocht u als ouder bezwaren hebben dat uw kind de loten verkoopt, geef het boekje dan zo snel
mogelijk weer terug aan de leerkracht.
Want alle loten die NIET verkocht zijn wil Jantje Beton weer terugzien, dus als u het boekje kwijt
raakt zult u het lotenboekje aan de school moeten vergoeden! Een boekje bevat 10
loten dus het boekje is 20 euro waard!
Denk dus goed om de boekjes en raak ze niet kwijt.
Mocht u nog vragen hebben stel ze aan de leerkracht of aan Ingrid de Wit, moeder
van Linde Blok uit groep 8. fring@quicknet.nl
INFORMATIEAVONDEN
Ook dit jaar beginnen wij het nieuwe schooljaar met de "klasseninformatieavonden". De data staan in
de AGENDA op de eerste pagina van deze INFO En op de websitekalender. De aanvangstijden (per
groep verschillend) staat daar achter. Het duurt ongeveer een uur. Op de avonden zal de leerkracht
trachten u een indruk te geven van de dagelijkse gang van zaken in de klas en op school en zal zij/hij
een uiteenzetting geven van het programma van het komende jaar; dus wat de school denkt te gaan
doen en hoe u daarbij uw kind(eren) kunt helpen. Uiteraard is dit een prima mogelijkheid om vragen
te stellen.
KLEUTERS OPHALEN
Een verzoekje van de collega’s van de kleutergroepen om niet te dicht bij de ingang te staan als u uw
zoon/dochter op komt halen. Het is voor de leerkrachten en de kinderen prettiger en overzichtelijker
als u op enige afstand staat. Alvast bedankt
“WATER”ONDER HET SPEELSCHIP
Zoals u waarschijnlijk heeft gezien is het zand onder het speelschip in de vakantie veranderd in
“water”. Met de blauwe valtegels zal er hopelijk minder overlast zijn van kattenpoep. Een stuk
hygiënischer
HANDVAARDIGHEID MATERIAAL
De lessen handvaardigheid gaan weer beginnen en hiervoor kunnen
we nog veel spullen gebruiken.
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Veel dagelijkse dingen worden weggegooid, terwijl hier nog leuk mee geknutseld kan worden.
Spaart U met ons mee?? De spullen kunnen worden achtergelaten in een bak die bij de ingang bij de
kleutergroepen staat.
Wat kunnen we zoal gebruiken: keukenrollen – kurken – bierdopjes –schelpen – knopen – kralen –
wol - chipskokers – plastic drinkflesjes of ranjaflessen – kuipjes van waxinelichtjes- vlekkenzout
emmertjes – lege frisdrank blikjes – kleine technische onderdelen (robot bouwen)
En heeft U, na een verbouwing, nog tegeltjes, tegellijm of hout over (of via het werk) dan is dit ook
erg welkom.
BARBIEPOPPEN EN KLEERTJES
De kleutergroepen (1/2C en 1/2D) zijn op zoek naar barbiepoppen en kleertjes hiervoor. Spelen uw
eigen kinderen er niet meer mee en zoekt u een nieuw thuis voor de poppen? Dan zijn de kleuters
hier erg blij mee.
BOEKEN/TIJDSCHRIFTEN KOPEN
De kinderen krijgen in de komende tijd van enkele goede boekuitgevers en softwaremakers
aanbiedingen mee naar huis. Deze aanbiedingen zijn vrij voordelig omdat de levering via school
verloopt.
Over het algemeen zijn het goede boeken, maar de aanbieding gaat uiteraard geheel buiten de
verantwoordelijkheid van de school om. Voelt u zich niet verplicht want ook bij de openbare
bibliotheek staan goede boeken en dat is voor de kinderen nog gratis ook.
Toch kan het leuk zijn een klein boekenbezit op te bouwen en dan kunnen dit leuke aanbiedingen zijn
die wij u niet willen onthouden.
SKEELERS/STEPJES /VOETBALLEN
Een oude vertrouwde regel, maar toch nog even herhalen. Op het schoolplein voor- en na
schooltijd is het te gevaarlijk om te voetballen. Graag de bal aan de hand mee naar
binnen nemen. En in de hallen van de school graag de skeelers/skates uit en afstappen
van de step. Zou u de kinderen willen helpen onthouden?
PARKEREN RONDOM DE SCHOOL
Het lijkt een logische regel dat wanneer de kinderen naar school gebracht worden, de
auto’s in de daarvoor bestemde vakken geparkeerd worden. Helaas gebeurt dit niet
altijd en krijgen wij hierover klachten van buurtbewoners. Zij kunnen zelf niet weg met
de auto of de geparkeerde auto’s staan dusdanig dat het voor de voetgangers/kinderen
niet meer overzichtelijk is om over te steken. Een verzoekje dus om de auto op de
juiste parkeerplaats te zetten. Bij voorbaat dank.
DATA SPORTTOERNOOIEN
Ook dit schooljaar wordt er weer een aantal sporttoernooien voor basisscholen georganiseerd. De tot
nu toe bekende data zijn te vinden op de website onder het kopje “sport” en op het onderstaande.
Wij doen niet aan alle toernooien mee. Dat is mede afhankelijk van het aanbod van begeleidende
ouders. Op school wordt steeds aangegeven wanneer kinderen zich moeten aanmelden en bij wie. Dat
wordt ook vermeld op de website van de school of aparte mail. Na de uiterlijke inleverdatum kan er
NIET meer worden ingeschreven.
Wij rekenen er wel op dat opgegeven kinderen ook werkelijk aanwezig zijn op de speeldagen!!
Als u wellicht tijd en zin hebt om als begeleid(st)er van een team mee te doen, dan uiteraard heel
graag!!
Wo 21 of 28 september: Cruijff Court gr 8
Wo 5 oktober: Scholierenveldloop groep 3 t/m 8
Zat 21 jan: Volleybal groep 3/4 en 5/6
Zat 28 jan: Volleybal groep 7/8
Chr Basisschool De Rank
 www.rank.nl
 directie@rank.nl

t 0229-277095

Wo 5 april: Veldvoetbal groep 7/8 jongens
Do 6 april: Veldvoetbal groep 7/8 meisjes
Zat 8 april: Unicefloop groep 1 t/m 8
Wo 12 april: Veldvoetbal groep 5/6 jongens
Do 13 april: Veldvoetbal groep 5/6 meisjes
Zat 20 mei: Honkbal groep 5/6
Ma 12 – do 15 juni: Avondvierdaagse groep 1 t/m 8
Zat 24 juni: Hockey groep 3 t/m 8
FIETSEN OP HET PLEIN
Wij willen wederom een klemmend beroep doen op alle ouders die op de fiets de kinderen naar school
brengen: Wilt u de kinderen leren om NIET op het schoolplein te fietsen? Dat is soms behoorlijk
gevaarlijk.
Uiteraard zullen wij er in de klassen ook de nodige aandacht aan besteden, maar uw hulp is hier
onmisbaar. En u kent het gezegde: “Goed voorbeeld doet goed volgen”? Dat geldt hier zeer zeker!
Alvast hartelijk bedankt.
FIETSEN STALLEN
Veel kinderen komen op de fiets naar school. De fietsen kunnen in de daarvoor bestemde rekken
worden geplaatst.
AKTIE: “DE SCHOLEN ZIJN WEER BEGONNEN “
De eerste schoolmaandag was het weer zover. Acht leerlingen uit groep 7 hielden
samen met de wijkagent en onze verkeersouders Sylvia Domper en Ingrid de Wit de
automobilisten aan die over de Wogmergouw reden in het kader van ‘De Scholen
Zijn Weer Begonnen’-actie.
OUDERHULP
Jaarlijks worden wij bij diverse taken en activiteiten door veel ouders geholpen. Daarbij valt bijv. te
denken aan versieren, computerhulp, vervoer voor excursies, sportdag etc.. Wij zijn daar erg blij
mee.
Voor het komende schooljaar hopen wij dan ook weer dat wij geregeld een beroep op u kunnen doen.
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.
SCHOOL BIBLIOTHEEK
Wij zijn dringend op zoek naar ouders voor de bibliotheek.
Om de schoolbibliotheek op orde te houden zoeken wij ouders die tijdens de openingstijden aanwezig
willen zijn. De tijden zijn van 08.30 – 09.00 uur of 13.00 – 13.30 uur.
De hulp die wij van u vragen is:
de kinderen stimuleren om rustig een boek uit te kiezen
de boeken innemen een uitlenen via de computer
de boekenkasten netjes op orde houden.
U kunt zich opgeven bij de leerkracht van uw kind. Alvast bedankt voor uw hulp.
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