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Maart 2017
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 8 mrt
Verjaardag juf Bernadette en juf Sigrid
Do 25 mei
Hemelvaartsdag – Leerlingen vrij
+ vr 26 mei
Wo 29 maart
Projectpresentatie
Vr 2 juni
Sportdag
Wo 5 april
Verjaardag meester Ronald en juf
Annemarije
Ma 5 juni
2e pinksterdag – alle leerlingen vrij
Zat 8 april
Unicefloop
Di 6 juni – vr 9 juni
Extra vakantieweek leerlingen groep 1
t/m 4
Do 13 april
Paasviering –continurooster .
kinderen 14.00 uur vrij
Ma 12 juni – do 15
Avondvierdaagse
juni
Vr 14 april
Goede vrijdag – Leerlingen vrij
Wo 21 juni
Verjaardag juf Heidi en juf Marleen
Ma 17 april
2e Paasdag – Leerlingen vrij
Do 22 juni
Verjaardag meester Dirk
Do 20 april
Verjaardag juf Annette
Ma 3 juli
Schoolreisje kleuters
Ma 24 apr– vr 5 mei
Meivakantie
Ma 10 juli
Verjaardag juf Anke en meester Ruud
Do 11 mei
Schoolreisje gr 3,4 en 5
Ma 10 juli- vr 14 juli
Kamp groep 8
Vr 12 mei
Excursie Kornwerderzand gr 8
Di 11 juli
Rapport mee naar huis
Vr 19 mei
Verjaardag meester Ko, juf Mirjam en
juf Emma
Di 18 juli
Afscheidsavond groep 8
Wo 24 mei
Verjaardag juf Marjan van Dijk, juf
Vr 21 juli
Studiedag – leerlingen vrij
Jannie, juf Marian en juf Francis (was
Zat 22 juli
Start zomervakantie tot vr 1sept
eerst 31 mei)

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

Groep 1/2B
Jack Nauta
Joe Berkhout
Sofie Faber

Groep 3B
Luna Guman

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

Groep 1/2C
Cas Blanken
Marley Scholsberg

Groep 1/2D
Kirsten Jandroep
Davey Schneider

Groep 5A
Raphaella Brugmans

Groep 5B
Bonita Janse

PAASVIERING
Donderdag 13 april zal op school het Paasfeest gevierd worden.
’s Morgens zal er in de hal met de kinderen een gezamenlijke
viering zijn. Tussen de middag lunchen de kinderen met de
groep in de klas. De kinderen van groep 1 t/m 4 nemen
allemaal belegde broodjes mee. Deze zullen gedeeld worden
met elkaar. In de groepen 5 t/m 8 zijn de benodigdheden voor
de lunch verdeeld en ieder neemt iets mee. Hierover krijgt
iedereen aparte informatie. De rest van de dag zal ingevuld
worden door activiteiten rondom Pasen.
De kinderen zijn, omdat zij op school zullen eten, eerder uit. Om 14.00 uur zal het paasweekend
beginnen voor iedereen.
PROJECT.. THEMA: NATUUR
Het grote schoolproject met als thema: “natuur” is inmiddels in volle gang. Vrijdag 3 maart is het
project gezamenlijk op leuke wijze geopend in de hal.
De afsluiting met een grootse tentoonstelling zal woensdag 29 maart zijn. Iedereen (ouders,
grootouders, broers, zussen, buren etc… ) is voor deze happening uitgenodigd. De mooie werkstukken
zijn te bekijken van 17.00 uur – 19.00 uur en natuurlijk zal de catering weer goed worden verzorgd
door onze ouders van de OR.
Uiteraard vinden wij het leuk als u een handje kunt helpen bij de catering kraam. U kunt zich opgeven
bij de leerkracht of deze mail beantwoorden. U zult m.b.t. de projectpresentatie ook nog apart
informatie toegezonden krijgen
Onderstaand een overzichtje van de onderwerpen per groep. Sommige groepen werken samen zoals
u ziet.
NATUUR BELEVINGSPAD
Het project natuur is de aanleiding voor het aanleggen van een nieuw
ontdek-natuur-belevingspad voor de kinderen. Elke groep zal een autoband
vullen met iets uit de natuur. Deze banden zullen als een pad op de
grasstrook op het “appelplein” vastgelegd worden. Hoe voelt het om op zand
te lopen? En op houtsnippers? Of misschien op kiezels of op stro? Beleef het
zelf!
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. Ook hier informeren wij u t.z.t. over de exacte tijden en betaling.
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.
KAUWGOM/ SNOEP OP SCHOOL
Het gebeurt regelmatig dat kinderen met kauwgom of snoep op school komen. Het is wellicht
overbodig te zeggen dat dit niet de bedoeling is. Wilt u er op toezien dat de kinderen zonder
kauwgom en/of snoep op school komen? Bij voorbaat dank.
PARKEREN
Dringend verzoek om de auto’s te parkeren in de daarvoor bestemde vakken.
Dat betekent dus NIET langs de weg, op de stoep of bij het zebrapad.

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

t 0229-277095

NIEUW GEZICHT OP SCHOOL
Mijn naam is Elles van Amstel en ben vanaf nu aanwezig en betrokken als
schoolmaatschappelijk werker op de Rank. Iedere dinsdagochtend ben ik aanwezig
en kunt u mij aanspreken of benaderen voor vragen. Ik werk binnen de school
samen met Monique Klein-Vriend
Het schoolmaatschappelijk werk is er voor vragen over:







Het opgroeien en opvoeden van kinderen, zowel in de schoolsituatie als thuis
Gedragsproblemen van kinderen.
Kinderen die niet lekker in hun vel zitten.
Kinderen die moeite hebben in het contact met leeftijdsgenoten.
Vragen voor u als ouder. Zit u bijvoorbeeld niet lekker in uw vel, valt het opvoeden u soms
zwaar en zou u graag handvatten en tips willen in het vinden van een oplossing? Neemt u dan
contact op.
Ook is er de mogelijkheid dat ik in gesprek kan gaan met uw kind. Bijvoorbeeld over:
faalangst, weinig zelfvertrouwen, pesten, piekeren, scheiding of andere zaken waar uw kind
tegen aan loopt.

Het inzetten van schoolmaatschappelijk werk gebeurt in overleg met u als ouder, er zijn geen kosten
aan verbonden en de informatie wordt vertrouwelijk behandeld. U kan als ouder zelf contact met mij
opnemen of via de intern begeleider en de leerkrachten.
De gesprekken kunnen op school plaatsvinden, op het kantoor van het schoolmaatschappelijk werk of
bij u thuis.
Elles van Amstel
e-mailadres : E.vanAmstel@dewering.nl
NL DOET
Een groep van 8 leerlingen van Oscar Romero was afgelopen vrijdag 10
maart hard aan het werk in en rondom de school.. Zij hebben de boeidelen
schoongemaakt, de beide bibliotheken opgefrist en de boot weer alg en
zandvrij gemaakt. Ook deuren en ramen zijn lekker opgefrist en schoon. Een
leuke enthousiaste groep jongelui. En ook dank aan opa Hennie en meester
Ko die de jeugd goed geholpen heeft
BATTLE 4 LIFE. OBSTACLE RUN
De Battle4Life is een sponsor-obstakelrun die op Hemelvaartsdag, 25 mei 2017, plaatsvindt. Er is een
parcours van 6, 12 en 18 km. Voor kids is er een kleine run van 3 km. De opbrengst van de
deelnemers komt geheel ten goede aan Inloophuis Pisa. Een aantal collega’s vindt het leuk om met
een team van de Rank deel te nemen aan deze activiteit, maar… er zijn er te kort om het team vol te
maken en dus zijn wij op zoek naar enthousiaste ouders die mee willen doen aan deze sportieve
activiteit.
Heeft u interesse? U kunt informatie vragen of uzelf opgeven bij juf Sigrid of juf Annemarije. Voor
meer informatie: http://www.battle4life.nl/home

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

t 0229-277095

