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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 whiteboards 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 2017-2018 (zie voor actuele data ook www.rank.nl)
Di 5 dec
Verjaardag Sinterklaas
Annemarije
Wo 20 dec
Kerst- lichtjestocht (vanaf 17.00)
Vr 27 april-vr 11 mei
Koningsdag + Meivakantie
Ma 25 dec – vr 5 jan
Kerstvakantie
Ma 14 mei
Verkeersexamen groep 7
Wo 17 jan
Verjaardag meester Martijn
Wo 16 mei
Verjaardag juf Jannie en juf Mirjam
Vr 26 jan
Verjaardag juf Rika en juf Martine
Ma 21 mei
Tweede Pinksterdag – alle leerlingen
vrij
Do 15 feb
10 min. gesprekken (rapport)
Wo 30 mei
Verjaardag juf Marjan
Di 20 feb
10 min. gesprekken (rapport)
Ma 11 juni – vr 15
Leerlingen groep 1- 4 vrij
Wo 21 feb
Rapporten mee
juni
Wo 21 feb
Verjaardag juf Marina, juf Martine en
Ma 11 juni – do 14
Avondvierdaagse
meester Matthijs
juni
Ma 26 feb – vr 2 mrt
Voorjaarsvakantie
Vr 15 juni
Verjaardag meester Dirk
Wo 14 mrt
Verjaardag juf Susanne en juf
Ma 9 juli – vr 13 juli
Kamp groep 8
Bernadette
Wo 4 juli
Juf Anke en meester Ruud jarig
Do 29 mrt
Paasviering – continurooster tot 14.15
uur
Wo 11 juli
Rapporten mee
Vr 30 mrt
Goede vrijdag. Alle leerlingen vrij
Ma 16 juli
Musical voor belangstellenden
Ma 2 april
Tweede paasdag. Alle leerlingen vrij
Di 17 juli
Afscheidsavond (+ musical) groep 8
Di 17 april – do 19
Eind CITO groep 8
Do 19 juli
Laatste lesdag- continurooster tot 14.00
april
Vr 20 juli
Alle leerlingen vrij
Wo 25 april
Verjaardag meester Ronald en juf
Ma 23 juli – vr 31 aug Zomervakantie

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

Ryvano Oedai

Layan Alshamieh
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DOCHTER JUF NICOLE
Juf Nicole is op 19 november bevallen van een dochter. Ze heet Steffi.
Gefeliciteerd! Moeder en dochter maken het beiden goed. Papa Fabian en
broers Sepp en Melle zijn ook heel trots op hun dochter en kleine zusje. We
wensen hen veel geluk en gezondheid met z’n vijven.
Steffi

SINTERKLAAS
Morgen is het zover… Sinterklaas komt ook onze school bezoeken. In een
aparte mail bent u daar inmiddels over geïnformeerd. Hieronder nogmaals de informtie.
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
SCHOOLTIJDEN 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? Woensdagochtend start de school op de normale tijd. 8.30
uur.
SURPRISES
Ze zijn allemaal gemaakt en tentoongesteld vandaag… Morgen wordt bekend voor wie deze mooie
creaties zijn. In de bijlage vindt u enkele foto’s op een rijtje. Het was weer de moeite waard om een
kijkje te nemen bij de tentoonstelling.

De surprises tentoongesteld…

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

t 0229-277095

SCHOOL SPORTTOERNOOIEN
Om iedereen op de hoogte te houden van de gebeurtenissen op de (school)sporttoernooien zal dit
voortaan een vast onderdeel worden in de INFO.
Wo 1 november: Cruijff Court groep 8
 De jongens van groep 8 zijn wederom eerste geworden het Johan Cruyff toernooi. Op 1 nov.
werden zij kampioen van Hoorn. In het voorjaar zullen zij in de volgende ronde strijden tegen
alle winnaars van de scholen uit Noord Holland – noord. Waar en wanneer dit precies is, is nog
niet bekend. Zodra wij meer weten, informeren wij u daarover.
Zat 27 jan: Volleybal groep 3/8
Wo 4 april: Veldvoetbal groep 7/8 jongens
Do 5 april: Veldvoetbal groep 7/8 meisjes
Wo 11 april: Veldvoetbal groep 5/6 jongens
Do 12 april: Veldvoetbal groep 5/6 meisjes
Zat 14 april: Unicefloop groep 1 t/m 8
Ma 12 – do 15 juni: Avondvierdaagse groep 1 t/m 8
Zat 9 juni: Beeball toernooi groep 3/4
Zat 23 juni: Hockey groep 3 t/m 8
WEEKBREEK

Het winnende team

Ook dit jaar zullen de kinderen weer een aantal optredens verzorgen. Ouders, opa’s, oma’s, buren,
tantes, ooms.. kortom: iedereen die het leuk vindt om naar muziek, dans, toneel of iets anders
creatiefs te kijken en luisteren is van harte welkom op onderstaande data. De groepen die genoemd
staan zijn de optredende groepen.
Woe.
Woe.
Woe.
Woe.
Woe.

13 dec.
24 jan.
14 febr.
7 maart
28 maart

11.30 uur
11.30 uur
11.30 uur
11.30 uur
11.30 uur

1/2A
4B
4A
3
2/3

en
en
en
en
en

5B
5A
8B
8A
7

ACTIE SCHOENMAATJES
Wat een overweldigende reacties op de
actie “schoenmaatjes”
In totaal zijn er 130 dozen ingeleverd.
Jullie hebben hier veel kinderen erg blij
mee gemaakt! Namens Edukans en de
kinderen heel erg bedankt!
De gevulde schoenendozen

KERST… DE LICHTJESTOCHT
Dit jaar zullen wij kerst op school vieren en beleven
d.m.v. de lichtjestocht op woensdagavond 20
december. Donderdagochtend zullen wij samen met de
kinderen een viering hebben in de hal. De organisatie
van de lichtjestocht is in volle gang. U krijgt in een
aparte mail of brief z.s.m. informatie over deze tocht.
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INLUIDEN VAN HET NIEUWE JAAR:
Wij nodigen alle ouders uit om maandag 8 januari het nieuwe jaar op een gezellige wijze
in te luiden d.m.v. een kopje koffie of thee ’s morgens in de hal van de school.
TOT SLOT:
Wij willen iedereen prettige feestdagen, een goede jaarwisseling, fijne vakantie en een gezond 2018
toewensen!. Graag zien wij iedereen 8 januari 8.30 uur weer op school.
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