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

WELKOM… Nieuwe leerlingen
Een hartelijk welkom voor de volgende nieuwe leerlingen:
Wij wensen jullie een hele fijne schooltijd op de Rank
Groep 1/2A
Groep 1/2B
Fenne Hempenius
Quinn Cramer
Eliud Solomon Gebremedhin Felicia Kalkhoven
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GROEP 1/2C
Demi Dudink
Shane van Beek

Groep 4B
Mohamed Zaghoud

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.
Zat 27 jan: Volleybal groep 3/8
 3 Teams van de Rank deden zaterdag 27 januari mee aan het
jaarlijkse scholentoernooi in de Opgang. De kinderen hebben veel
plezier beleefd en daarnaast ook nog prijzen gewonnen.
Gefeliciteerd!
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. 14 febr. 11.30 uur
Woe. 7 maart 11.30 uur
Woe. 28 maart 11.30 uur

3
4A
2/3

en 8B
en 8A
en 7

Let op: groep 3 en 4A hebben van
datum gewisseld. Groep 3 is nu op 14
februari, groep 4A op woensdag 7 maart

LEERKRACHTENWISSELING
Groep 5B: Juf Susanne is per 1 februari gestart als groepsleerkracht op een andere school. Tot dat er
een vervanger gevonden is, heeft juf Bernadette aangegeven de week full time aanwezig te willen zijn.
Groep 1/2A: Juf Rika is herstellende van haar knie-operatie. Op maandag en dinsdag is zij al een aantal
uur ter ondersteuning op school te vinden. Na de voorjaarsvakantie zal zij weer volledig aan het werk
gaan. Tot die tijd is juf Marjo in de groep.
40 JAAR IN DIENST
Juf Bernadette werkt al 40 jaar in het onderwijs. Dat is wel een felicitatie waard. Van harte juf!
10-MINUTEN GESPREKKEN
Donderdag 15 februari en dinsdag 20 februari vinden de 10-minutengesprekken
plaats naar aanleiding van het rapport ,gemaakt over de afgelopen periode.
Deze week ontvangt u daarvoor via uw zoon of dochter een uitnodiging. Mocht
u niet aanwezig kunnen zijn op het aangegeven tijdstip wilt u dan z.s.m. contact
opnemen met de leerkracht?
Vanaf groep 4 zullen de kinderen hierbij ook aanwezig zijn. T/m groep 3 is het
gesprek alleen met ouders en leerkrachten. Voorafgaand aan de gesprekken
kunt u vast het rapport inzien. Wij vragen u dan ongeveer 10 minuten van te voren
aanwezig te zijn.
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AFSCHEID NEMEN VAN UW KIND NA DE LUNCHPAUZE
Wij hebben als team besloten om u te verzoeken na de lunchpauze het afscheid
nemen van uw kind, voor het klaslokaal te doen. Als team zijn wij de laatste tijd
extra alert op het rustig lopen van kinderen door de gang, hal en natuurlijk het
klaslokaal. Dat geldt ook voor het lopen met de hele groep en het rustiger
werken in onze klassen.
Het binnenkomen na de lunch is hier ook een onderdeel van. Wij denken dat
wanneer er alleen kinderen binnenkomen dit doel beter behaald wordt. De
groepen in de kleuterbouw worden groter en er zijn veel mensen tegelijk binnen
als de ouders ook allemaal meekomen. Het lijkt ons zinnig dit door hele school
in te voeren. Als uw kind zelfstandig naar school komt dan bent u door deze mail ook meteen op de
hoogte dat wij aan de 'rust in de school' aan het werk zijn.
Alvast bedankt voor uw medewerking.
SCHOOL BIBLIOTHEEK – HULP GEZOCHT
Voor de bovenbouwgroepen zijn wij bezig met het
actualiseren van de “grote bieb” (de bibliotheek in
de BB hal) Meer overzicht en netter.
Wij zoeken hulp bij het begeleiden van het ruilen van boeken bij de grote bieb. Iedere ochtend van
8.20 uur-8.40 uur. Er mogen per klas maximaal 2 kinderen hun boek ruilen. Het is uw taak om het
boek aan te nemen, bewaken van de rust in de bieb, kinderen helpen bij het uitzoeken van een nieuw
boek en de ingeleverde boeken weer opruimen. Het zou mooi zijn als we hiervoor een groep ouders bij
elkaar kunnen krijgen. Als we 5 ouders kunnen vinden, hoeft iedereen maar 1 dag in de week. Weet u
iemand anders (opa, oma, oppas o.i.d…)die het leuk zou vinden om ons hierbij te helpen, mag dat
natuurlijk ook.

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

t 0229-277095

