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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)
Ma 24 apr– vr 5 mei
Meivakantie
Ma 12 juni – do 15
Avondvierdaagse
juni
Do 11 mei
Schoolreisje gr 3,4 en 5
Wo 21 juni
Verjaardag juf Heidi en juf Marleen
Vr 12 mei
Excursie Kornwerderzand gr 8
Do 22 juni
Verjaardag meester Dirk
Wo 17 mei
Verjaardag Meester Ronald en juf
Annemarije
Wo 28 juni
Verjaardag juf Martine v.Lokhorst
Vr 19 mei
Verjaardag juf Mirjam en juf Emma
Ma 3 juli
Schoolreisje kleuters
Wo 24 mei
Verjaardag juf Marjan van Dijk, juf
Ma 10 juli
Verjaardag juf Anke en meester Ruud
Jannie, juf Marian en juf Francis (was
Ma 10 juli- vr 14 juli
Kamp groep 8
eerst 31 mei)
Di 11 juli
Rapport mee naar huis
Do 25 mei
Hemelvaartsdag – Leerlingen vrij
Di 18 juli
Afscheidsavond groep 8
+ vr 26 mei
Vr 21 juli
Studiedag – leerlingen vrij
Vr 2 juni
Sportdag
Zat 22 juli
Start zomervakantie tot vr 1sept
Ma 5 juni
2e pinksterdag – alle leerlingen vrij
Di 6 juni – vr 9 juni
Extra vakantieweek leerlingen groep 1
t/m 4

WELKOM… Nieuwe leerlingen
Een hartelijk welkom voor de volgende nieuwe leerlingen:
Wij wensen jullie een hele fijne schooltijd op de Rank
Groep 1/2A
Yunus Ait Ichou
Pauline Faber

Groep 1/2B
Ryleigh Roberts

Groep 3A
Shania van der Wardt
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Groep 1/2C
Milan de Vries
Naomi van Wieren

Groep 1/2D
Sam Boakye

FIETSTOCHT GOEDE DOEL
"Tijdens de kerstcollecte is er geld opgehaald voor Plan Nederland. Floortje Visser (moeder van Mare
uit 4A en Evi uit 1/2C) heeft vorige maand in Vietnam 400 kilometer gefietst in de strijd tegen
kindhuwelijken (zie: http://tinyurl.com/floortjefietst), daarbij heeft ze verschillende projecten van
Plan bezocht. Binnenkort zal ze in de klas foto's komen laten zien en meer vertellen over de fietstocht
en wat ze heeft gezien van de Plan projecten in Vietnam."
PROJECT.. THEMA: NATUUR
Het was weer een groot succes. Veel kinderen en ouders hebben een bezoekje gebracht aan de school
en heel veel gezien, gelezen en gehoord over alle activiteiten die de diverse groepen geleerd hebben
over het onderwerp “natuur”. Ook werd er door velen iets lekkers gegeten en gedronken. De OR had
dit weer erg goed verzorgd. Heel hartelijk bedankt! Ook een bedankje voor alle lekkere baksels en
de ouders die hebben geholpen tijdens de presentatie achter de kraam of elders. Het was TOP !!!
OPBRENGST PROJECT + GIRO 555
De opbrengst van het project was bijna ruim 800 euro. Daarnaast hebben veel
kinderen lege flessen meegenomen en waren er ook diverse donaties (overgebleven
ranko’s of geld) voor giro 555. De opbrengst voor de slachtoffers van de
hongersnood in Afrika heeft 248 euro opgeleverd. Wij verhogen dit tot 555 euro.
Het geld is inmiddels overgemaakt. Ook hiervoor heel hartelijk dank
SCHOOLREISJE groep 3,4 en 5
Het schoolreisje voor de groep 3,4 en 5 zal zijn op donderdag 11 mei. Zij zullen naar “Vlindorado” en
naar “de Goudvis” gaan. De ouders worden hierover door middel van een brief geïnformeerd
SCHOOLREISJE KLEUTERS
Het schoolreisje voor de kleuters zal zijn op maandag 3 juli en sprookjeswonderland zal de
bestemming zijn. Over de exacte tijden en betaling krijgt u t.z.t. de informatie.
KLIMMEN OVER HET HEK
Een buurtbewoner maakte ons erop attent dat er geregeld buiten de schooltijden
kinderen over het hoge hek klimmen om op het schoolplein te spelen. Dit is natuurlijk
erg gevaarlijk. Mocht u kinderen op het plein zien wanneer de school gesloten is, wilt u
ons dan een handje helpen door ze te vragen hier alleen te spelen als het hek nog open
is? Bij voorbaat dank.
PALLETS
De grote schoolbestellingen komen bij ons aan op pallets. Deze pallets staan bij ons “in de weg” Als u
interesse heeft, kunt u deze gratis ophalen bij meester Ko.
VAN DE VERKEERSOUDER………….. HET VERKEERSEXAMEN
Donderdag 6 april was een spannende dag voor de leerlingen van groep 7, het
Theoretisch Verkeersexamen stond op het programma. Alle leerlingen zijn geslaagd!
Proficiat!! Nu komt het Praktisch Verkeersexamen in zicht. Deze wordt gehouden in de
week van 15 tot en met 19 mei.
Op donderdag 20 april komt een politieagent op school om alle fietsen te keuren van
de leerlingen van groep 7. Zo heb je nog tijd genoeg om je fiets te repareren, mocht
dat nodig zijn voor je praktijk examen.
Ook nu een oproep aan alle ouders van de leerlingen ,het is van groot belang dat de
leerlingen de route goed kennen. Je zult zeker twee à drie keer goed de route moeten
fietsen met je zoon of dochter. Als bij de start van het examen blijkt dat een kind niet geoefend heeft
met zijn of haar ouders, mag het kind geen examen doen. Dit is geen regel die gemaakt is om de
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kinderen te pesten , maar om de veiligheid van het kind te waarborgen. Op de site
www.fietsexamenhoorn.nl staat de gehele route aangegeven , ook waar de posten zijn en waar deze
mensen allemaal op moeten letten. Als je het dus goed doet , slaag je gewoon  .
Dit was voor mij de laatste keer dat ik het Verkeersexamen begeleid. Mijn dochter zit nu in groep 8
en ik ben straks geen verkeersouder meer op deze school. Ik doe hierbij een oproep aan alle ouders!!
Wie heeft er zin in om de volgende Verkeersouder te worden op de Rank??? Ik heb het acht jaar met
enorm veel plezier gedaan en zal je alles uitleggen over wat het betekent om verkeersouder te zijn.
Je hebt er geen specifieke opleiding voor nodig alleen maar heel veel zin . Mocht je interesse
hebben mail me ; fring@quicknet.nl
Ingrid de Wit
EN NOG IETS VAN DE VERKEERSOUDER
Mag je met een skate-of hoverboard op de weg?
Hoe ga je veilig om met speelgoed als waveboards, skates of heelys? Uit onderzoek in opdracht van
Veilig Verkeer Nederland blijkt dat dit lang niet bij iedereen bekend is. Met waveboards, skateboards,
skates, space scooters en heelys ben je voor de wet een voetganger. Je mag er dus ook mee op het
fietspad, als een voetpad ontbreekt. Met een hoverboard mag je voor de wet niet op stoep of straat;
dit is alleen op eigen terrein, bijvoorbeeld in de tuin.
UNICEFLOOP
Zaterdag 8 april liepen 31 Kinderen mee met de wandeltocht voor Unicef. Namens Unicef heel
hartelijk bedankt!!
WEEKBREEK
Ook dit jaar hebben de kinderen een weekbreek of weeksluiting. Per keer zijn er
twee groepen die “optreden”. Belangstellenden van die groepen mogen komen
kijken. We vinden het wel fijn als u blijft zitten tot de hele voorstelling is
afgelopen. Kleinere kinderen mogen alleen mee als ze stil kunnen zijn. U snapt
dat de spelers uit hun concentratie kunnen raken door geluid uit de zaal. In
onderstaand schema zie u wanneer de groep van uw kind optreedt.
Spelers

publiek

Woensdag o. of vrijdag o.

1,2B, 4B
1/2C, 5B
1/2D, 6
3A,7A
3B, 7B
4A, 8
1/2A, 5A

3B, 7B
4A, 8
1/2B, 4B
1,2A, 5A
1/2C, 5B
1/2D, 6
3A,7A

10 mei
31 mei
17 mei
14 juni
30 juni
5 juli
16 juni

De weekbreek/weeksluiting begint steeds om 10.45 uur en duurt ongeveer tot 11.15 uur.
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