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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 28 juni
Verjaardag juf Martine v.Lokhorst en
Ma 17 juli
Doorschuifuurtje
juf Marjan van Dijk
Di 18 juli
Afscheidsavond groep 8
Ma 3 juli
Schoolreisje kleuters
Do 20 juli
Laatste schooldag. Gr 1 t/m 7
Ma 10 juli
Verjaardag juf Anke en meester Ruud
continurooster – 14.00 uur vrij
Ma 10 juli- vr 14 juli
Kamp groep 8
Vr 21 juli
Studiedag – leerlingen vrij
Di 11 juli
Rapport mee naar huis
Zat 22 juli
Start zomervakantie tot vr 1sept

WELKOM… Nieuwe leerlingen
Een hartelijk welkom voor de volgende nieuwe leerlingen:
Wij wensen jullie een hele fijne schooltijd op de Rank
Groep 1/2A
Alena Steenhagen

Groep 1/2C
Aisha Mohammed

Groep 7A
Ryan Sas

Groep 1/2D
Lody Loman
Mayra Oehlers
Jason Bakker
Stan Bos

Groep 5B
Valicia Sas

SCHOOLREISJE KLEUTERS
Het schoolreisje voor de kleuters zal zijn op maandag 3 juli en sprookjeswonderland zal de bestemming
zijn. Inmiddels hebben de betreffende ouders de informatie hierover ontvangen.
SPORTDAG
Vrijdag 2 juni was onze sportdag. Het was prachtig weer en op sportcomplex “de Blauwe
Berg” was een kleurrijk, gezellig geheel te zien. Wij willen de hulpouders, opa’s oma’s,
oudere broers/zussen en alle stagiaires enorm bedanken voor hun inzet. Mede door jullie
kon de sportdag doorgaan! BEDANKT!. Foto’s van de dag staan op de website www.rank.nl
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Een aantal data.. schooljaar 2017-2018
Wij kunnen u alvast een aantal data geven die op de kalender kunnen
Vakanties:
Groepen 1 t/m 8:
Herfstvakantie: ma 23 okt ‘17 – vr 27 okt ’17
Kerstvakantie: ma 25 dec ’17 – vr 5 jan ‘18
Voorjaarsvakantie: ma 26 feb ’18 – vr 2 maart ‘18
Paasvakantie: vr 30 maart ’18 – ma 2 april ‘18
Meivakantie: vr 27 april ’18 – vr 11 mei ‘18
Hemelvaart: 10 mei ’18 (valt in de meivakantie)
Tweede Pinksterdag: 21 mei ‘18
Zomervakantie: ma 24 juli ’18 – vr 31 aug ‘18
Groep 1 t/m 4
Extra vrije compensatie week: ma 11 t/m vr 15 juni ‘18
Extra vrij weekend: vr 10 t/m ma 13 nov.’17
Studiedag: Alle kinderen vrij
Donderdag 5 oktober 2018
Schoolfotograaf: di 12 sept (uitloop naar wo 13 sept)
Kamp groep 6: ma 19 + di 20 sept
Kamp groep 7: wo 21 – vr 23 sept
SCHOOL SPORT TENUE
In de afgelopen jaren zijn helaas veel shirts van ons schooltenue zoek geraakt. Wilt u kijken of uw
zoon/dochter wellicht een shirt van de Rank per ongeluk mee naar huis heeft genomen?
IN VERWACHTING
Juf Nicole heeft leuk nieuws. Zij verwacht samen met haar man Fabian in begin
december hun derde kindje. Gefeliciteerd namens ons allemaal.
VERTREKKENDE LEERKRACHTEN
2 Leerkrachten van ons vaste team hebben aangegeven dat zij volgend schooljaar
een nieuwe uitdaging aangaan. Juf Marleen zal gaan werken op de Koninklijke
Kentalis in Amsterdam, onderwijs aan dove en slechthorende kinderen. Juf Sigrid zal
volgend schooljaar bij Penta blijven op de Jozefschool in Blokker. Wij vinden het erg
jammer dat wij afscheid moeten nemen van deze juffen, maar wensen ze uiteraard
heel veel succes en plezier op hun nieuwe school.
VERTREK MIEKE DE HOOG – KOMST YOLANDA JONG
Ook Mieke de Hoog, onze administratief medewerkster heeft de Rank verlaten. Zij geniet inmiddels van
een welverdiend vervroegd pensioen. Mieke heeft aangegeven dat zij geen afscheid wil. Wij wensen
haar een hele fijne tijd.
Wellicht heeft u haar al gezien. Yolanda Jong zal de werkzaamheden van Mieke overnemen. Wij wensen
haar erg veel werkplezier bij ons. Welkom op de Rank Yolanda.
MATHILDA
De bibliotheek Hoorn stuurde ons weer een aantal leuke leestips voor in de vakantie. In de bijlage treft
u een overzichtje
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GOEDE DOELEN - MALAWI
Hallo allemaal,
Een aantal weken terug heb ik mogen vertellen in alle klassen van het
vrijwilligerswerk dat ik ga doen in Malawi. De kinderen waren enorm
enthousiast en wilden graag met mij meesparen voor deze onderneming.
In deze weken is er in totaal €160,- gespaard! Echt een super mooi
bedrag. Ik voel mij hierdoor weer enorm gesteund. Ik wil iedereen graag
bedanken voor jullie bijdrage.
Groetjes Naomi
TYPCURSUS OP SCHOOL – GROEP 7 & 8
Ook het komend schooljaar bestaat de mogelijkheid voor de kinderen van groep 7 en 8 deel te nemen
aan een typecursus die (bij voldoende deelname) gegeven zal worden op school. Deze wordt verzorgd
door Westfrieslandtypt.
·
De klassikale lessen bestaan uit 12 naschoolse bijeenkomsten;
·
Deze duren elk 35 minuten, dit is ruim voldoende om uw kind het benodigde te leren;
·
Er wordt gewerkt met een aantrekkelijk typeprogramma;
·
In het programma zit ook een modus om kinderen met dyslexie te ondersteunen;
·
De kosten zijn € 155,Inschrijving zonder verplichting is nu reeds mogelijk op de
website: www.westfrieslandtypt.nl
(afhankelijk van het aantal opgaven maken we een definitieve indeling op
ma, di, wo of donderdag)
Zie de uitgebreide folder in de bijlage.
DOORSCHUIFUURTJE
Maandag 17 juli zullen de kinderen het laatste gedeelte van de ochtend een kijkje nemen in de groep
van volgend jaar. Binnenkort zult u meer informatie krijgen over de groepsverdeling en de betreffende
leerkrachten
LAATSTE SCHOOLDAG
Donderdag 20 juli is de laatste dag van dit schooljaar voor de groepen 1 t/m 7.
Deze dag zal een gezellige invulling krijgen die per groep verschillend zal zijn.
Wat hetzelfde is, is de gezamenlijke picknick. De kinderen lunchen deze dag op
school. Hiervoor nemen zij zelf een lunchpakketje mee. Uiteraard mag er ook
een gezellig kleedje meegenomen worden zodat het een echte picknick wordt.
De schooldag zal eindigen om 14.00 uur. Dan begint de zomervakantie en
zien we de kinderen maandagochtend 4 september om 8.30 uur weer op school.
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