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Oktober 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 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)
Wo 18 okt
Informatieavond groep 2/3
Ma 2 april
Tweede paasdag. Alle leerlingen vrij
Ma 23 okt – vr 27 okt Herfstvakantie
Di 17 april – do 19
Eind CITO groep 8
april
Ma 6 nov
Start van de toetsweek
Wo 25 april
Verjaardag meester Ronald en juf
Wo 1 nov
Verjaardag juf Daphne en juf Nicole
Annemarije
Wo 8 nov
Informatieavond Voortgezet onderwijs
Vr 27 april-vr 11 mei
Koningsdag + Meivakantie
Vr 10 nov
Leerlingen groep 1- 4 vrij
Ma 14 mei
Verkeersexamen groep 7
Ma 13 nov
Leerlingen groep 1- 4 vrij
Wo 16 mei
Verjaardag juf Jannie en juf Mirjam
Wo 22 nov
10 min. gesprekken (praatpapier)
Ma 21 mei
Tweede Pinksterdag – alle leerlingen
Ma 27 nov
10 min. gesprekken (praatpapier)
vrij
Di 5 dec
Verjaardag Sinterklaas
Wo 30 mei
Verjaardag juf Marjan
Wo 20 dec
Kerst- lichtjestocht (vanaf 17.00)
Ma 11 juni – vr 15
Leerlingen groep 1- 4 vrij
Ma 25 dec – vr 5 jan
Kerstvakantie
juni
Wo 17 jan
Verjaardag meester Martijn
Ma 11 juni – do 14
Avondvierdaagse
Vr 26 jan
Verjaardag juf Rika en juf Martine
juni
Do 15 feb
10 min. gesprekken (rapport)
Vr 15 juni
Verjaardag meester Dirk
Di 20 feb
10 min. gesprekken (rapport)
Ma 9 juli – vr 13 juli
Kamp groep 8
Wo 21 feb
Rapporten mee
Wo 4 juli
Juf Anke en meester Ruud jarig
Wo 21 feb
Verjaardag juf Marina, juf Martine en
Wo 11 juli
Rapporten mee
meester Matthijs
Ma 16 juli
Musical voor belangstellenden
Ma 26 feb – vr 2 mrt
Voorjaarsvakantie
Di 17 juli
Afscheidsavond (+ musical) groep 8
Wo 14 mrt
Verjaardag juf Susanne en juf
Do 19 juli
Laatste lesdag- continurooster tot 14.00
Bernadette
Vr 20 juli
Alle leerlingen vrij
Do 29 mrt
Paasviering – continurooster tot 14.15
Ma 23 juli – vr 31 aug Zomervakantie
uur
Vr 30 mrt
Goede vrijdag. Alle leerlingen vrij

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

Groep 5A

Groep 6B

Groep 1/2C

Ethan Meilink
Amy de Winkel

Mohamed Toutouh

Amina Toutouh

Faith Petrea

VRAGENLIJST VEILIGHEID KINDEREN
Omdat de kwaliteit van ons onderwijs en onze school te waarborgen is het belangrijk dat wij goed op
de hoogte zijn van o.a. het welbevinden van onze kinderen. Ook de inspectie eist van ons dat wij dit
in kaart hebben. Voelen zij zich veilig op school? Voelen zij zich gehoord? Daarom hebben de
leerlingen van groep 5 t/m 8 op school anoniem een vragenlijst ingevuld op de computer.
Over de uitslag van de enquête kunnen wij tevreden melden dat onze school een ruim voldoende
scoort. De leerlingen beoordelen de (sociale) veiligheid met een 8 en de school krijgt een 7,9 voor het
onderdeel “ik heb het naar mijn zin op school”. Verder kwam als aandachtspunt naar voren dat de
leerkrachten in de ogen van de kinderen niet altijd op de gewenste manier optreden bij pestgedrag.
Uiteraard gaan wij met dit aandachtspunt aan de slag.
De uitslag van de vragenlijst ligt ter inzage bij Ruud.
KINDERBOEKENWEEK
We hebben veel gedaan in de Kinderboekenweek. Er werd o.a. veel (voor)gelezen.
Woensdag 11 oktober was de boekenmarkt waar veel boeken tegen een leuke prijs van eigenaar
wisselden.
Vrijdagochtend heeft de onderbouw deze week afgesloten.
De kinderen van groep 1 t/m 4 hebben fantastische tekeningen gemaakt. Op de foto ziet u de
winnaars van de zilveren penselen: Priscilla 3B, Fadi 2/3, Lieke 1/2B, Ilay 1/2A, Lena 1/2C, Joy 4 en
de winnares van het gouden penseel: Shevany 4B.
Vrijdagmiddag was het de beurt van de bovenbouw om de
Kinderboekenweek af te sluiten. Deze kinderen hebben verhalen
geschreven. Ook hier werd kort verteld wat in de klas was gedaan en
sloten we af met de uitreiking van de griffels.

Boekenmarkt

De zilveren griffels waren voor: Sterre 8A, Esmee 8B, Charissa 6B,
Wendy 6A, Sierra 5A en Sami 5B (niet op de foto). De gouden
griffel was voor Amber uit groep 7.
Iedereen gefeliciteerd!
NIEUW SCHOOL SPORTTENUE
Wat zijn ze mooi geworden. De nieuwe sporttenues van de Rank. Langs de
sportvelden zijn ze al gespot bij de scholierenveldloop en de Cruijff court wedstrijden.
We hopen dat we de tenues nog heel lang kunnen gebruiken dus het verzoek om ze
na gebruik z.s.m. ongewassen weer in te leveren.
Ook zijn er gele fietshesjes met het Rank logo aangeschaft. Deze zullen we gebruiken
bij een gezamenlijke fietstocht (zoals bijvoorbeeld op kamp) of een activiteit van een
grote groep (bijv. avondvierdaagse) De hesjes worden na gebruik direct weer
ingeleverd bij de leerkracht.
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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 20 of 27 september: Cruijff Court groep 8
 De jongens van groep 8 zijn eerste geworden bij de voorrondes van het Johan Cruyff toernooi.
Op 1 nov. zullen zij gaan strijden tegen de andere winnaars uit Hoorn om door te gaan naar de
volgende ronde (Noord Holland –noord)
Wo 11 oktober: Scholierenveldloop groep 3 t/m 8
 Er deden 18 kinderen mee aan de scholierenveldloop. Iedereen heeft de loop uitgelopen en
een diploma gekregen. Eén leerling, Levy Scholsberg uit groep 5, mocht zelfs een medaille in
ontvangst nemen omdat hij tweede werd. Goed gedaan allemaal!
Wo 1 november: Cruijff court groep 8- Hoorn
Wo 15 november: korfbal spelletjesmiddag groep 3/4
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
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. 15 nov.
Woe.29 nov.
Woe. 13 dec.
Woe. 24 jan.
Woe. 14 febr.
Woe. 7 maart
Woe. 28 maart

11.30 uur
11.30 uur
11.30 uur
11.30 uur
11.30 uur
11.30 uur
11.30 uur

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

en
en
en
en
en
en
en

6B
6A
5B
5A
8B
8A
7

10 MINUTENGESPREKKEN
Afgelopen schooljaar is het in een aantal groepen uitgeprobeerd: De 10 minuten gesprekken werden
niet alleen met de ouders gevoerd, maar ook de kinderen waren daarbij aanwezig. Achterliggende
gedachte is dat het tenslotte de kinderen zijn waar het om draait. Zij kunnen vaak beter vertellen wat
er goed gaat en wat er beter kan dan de volwassenen. Deze opzet is erg goed bevallen en wij gaan
dit schoolbreed (vanaf groep 4) inzetten dit schooljaar.
Op de kalender kunt u zien welke data de gesprekken plaats zullen vinden. Tegen die tijd zal door de
leerkracht een uitnodiging worden gestuurd.
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MAD SCIENCE OP DE RANK
Na een knallende aftrap met een spectaculaire science show op 21-11-2017, kunnen leerlingen van
groep 3 t/m 8 zich inschrijven voor de naschoolse wetenschap- en techniekcursus. De cursus is op
maandag om 15:30, vanaf 8-1-2018. De lessen duren een uur. De kinderen
worden zes weken lang meegenomen in de wondere wereld van experimenten,
proefjes en demonstraties. Elke week staat een nieuw thema centraal en wordt
de wetenschap en techniek die daarachter zit uitgelegd. Uiteraard gaat ook
iedereen zelf aan de slag als een echte wetenschapper! Na de show krijgen de
kinderen de inschrijfinformatie mee naar huis. Minimaal 15 en maximaal 24
kinderen per cursusgroep. De kosten zijn: 64,50 euro
Inschrijven kan t/m 11-12-2017. Schrijf alvast in op nederland.madscience.org
NAOMI IN MALAWI
Ik ben Naomi en afgelopen zomervakantie ben ik twee maanden in Malawi
geweest voor vrijwilligers werk in het BEIT CURE International Hospital. Dit
is een christelijk kinderziekenhuis en daar heb ik in een geweldig team
mogen meedraaien en helpen. Ik heb daar met de kinderen mogen spelen,
bidden voor de operaties en daarna, kleren mogen uitdelen en nog veel
meer. Dankzij de spaaractie die vorig jaar heeft plaatsgevonden op de Rank
heb ik in combinatie met meerdere spaaracties een mooi schommeltoestel
kunnen aanschaffen voor de kinderen in het ziekenhuis. Inmiddels ben ik in
de klassen geweest om te vertellen aan de kinderen wat ik heb mogen doen
en voor wat voor doel ze uiteindelijk gespaard hebben.
Ik wil u en de kinderen nogmaals enorm bedanken voor het meesparen voor
deze kinderen in Malawi.
Met vriendelijke groet,
Naomi Monsanto
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