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Maart 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)
Do 29 mrt
Paasviering – continurooster tot 14.15
Wo 30 mei
Verjaardag juf Marjan
uur
Ma 11 juni – vr 15
Leerlingen groep 1- 4 vrij
Vr 30 mrt
Goede vrijdag. Alle leerlingen vrij
juni
Ma 2 april
Tweede paasdag. Alle leerlingen vrij
Ma 11 juni – do 14
Avondvierdaagse
juni
Wo 11 april
Project presentatie (van 17.00 –
19.00)
Vr 15 juni
Verjaardag meester Dirk
Zat 14 april
Unicefloop
Ma 9 juli – vr 13 juli
Kamp groep 8
Di 17 april – do 19
Eind CITO groep 8
Wo 4 juli
Juf Anke en meester Ruud jarig
april
Wo 11 juli
Rapporten mee
Ma 23 april
sportdag
Ma 16 juli
Musical voor belangstellenden
Wo 25 april
Verjaardag meester Ronald en juf
Di 17 juli
Afscheidsavond (+ musical) groep 8
Annemarije
Do 19 juli
Laatste lesdag- continurooster tot 14.00
Vr 27 april-vr 11 mei
Koningsdag + Meivakantie
Vr 20 juli
Alle leerlingen vrij
Ma 14 mei
Verkeersexamen groep 7
Ma 23 juli – vr 31 aug Zomervakantie
Wo 16 mei
Verjaardag juf Jannie en juf Mirjam
Ma 21 mei
Tweede Pinksterdag – alle leerlingen
vrij

WELKOM… Nieuwe leerlingen
Een hartelijk welkom voor de volgende nieuwe leerlingen:
Wij wensen jullie een hele fijne schooltijd op de Rank
GROEP 1/2C
Myrthe Draaisma
Ali Maatouk
Doua Kachouri
Jayden Poolman
Lynn Wortel
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Groep 4A
Mati Kawecki

Groep 5B
Youssra Kachouri

MEESTER KO
Helaas… Meester Ko neemt afscheid van de Rank. Hij heeft de
pensioenleeftijd bereikt en mag nu gaan genieten van vrije tijd. Meester
Ko was meer dan conciërge. Hij was een meester in kopiëren, timmeren,
ballen van het dak halen, kasten maken, schilderen, wc’s repareren,
boodschappen doen, opruimen, afwassen, gezelligheid, grapjes maken,
contact met kinderen, leuke gesprekken en zo kunnen we nog wel even
doorgaan. We zullen meester Ko dan ook heel erg gaan missen en hopen
dan ook echt dat hij nog eens langs zal komen.
Ko heeft aangegeven dat hij geen groots afscheid wil. Hij is woensdag 28
maart voor het laatst en dan zullen we hem met de kinderen en collega’s
gedag zeggen.
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 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. 18 april 11.30 uur

2/3

en

7

LEERKRACHTENWISSELING
Groep 5A en 5B: Juf Bernadette heeft tijdelijk de dagen opgevangen die vrij kwamen toen juf
Susanne overstapte naar het Kompas. We zijn heel blij dat Bernadette hiermee onrust door meerdere
wisselingen van leerkrachten heeft voorkomen. Vanaf woensdag 21 maart kom juf Nicole weer terug
van haar zwangerschapsverlof voor groep 5A. Juf Joëlle zal vanaf die dag de overstap maken naar
groep 5B (op woensdag en vrijdag) en groep 3 (donderdag). We wensen beiden juffen weer veel
werkplezier in de laatste maanden van dit schooljaar.
Groep 3; Op donderdag was juf Femmelies elke week in groep 3. Donderdag 15 maart was zij voor
het laatst in de groep. Vanaf 22 maart zal juf Joëlle (zie boven) naast juf Jannie deze dag voor de
groep staan.
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In een overzichtje ziet het er als volgt uit:
Groep 5A
Groep 5B
Groep 3

Ma, Di - juf Daphne
Ma, di, do – juf Bernadette
Ma, di, wo, vr – juf Jannie

Wo, do, vr – juf Nicole
Wo, vr – juf Joëlle
Do – juf Joëlle

Groep 1/2A: Juf Rika is na de voorjaarsvakantie weer terug in haar groep 1/2A. juf Marjo was tijdelijk
bij ons op school. We hebben haar bedankt voor haar enthousiaste inzet en wensen juf Rika weer veel
plezier bij de kleuters
IN VERWACHTING
We mogen 2 juffen feliciteren. Juf Martine van Leyden (1/2A)en juf Lucia
Frederiks (4B) verwachten allebei hun eerste kindje. Wij wensen hen beiden
een voorspoedige zwangerschap en veel plezier bij alle voorbereidingen.
OPA’S
Binnen het team mogen wij ook 2 collega’s feliciteren met een kleindochter. Meester opa Ruud en
meester opa Dirk. Wij wensen ook hen veel plezier met Sophie en Juliette
SCHOOL BIBLIOTHEEK – HULP GEZOCHT
HERHAALDE OPROEP!!!
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.
PAASVIERING
Donderdag 29 maart 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 14.15 uur zal het paasweekend
beginnen voor iedereen.
PROJECT.. THEMA: DE 4 ELEMENTEN
Het grote schoolproject met als thema: “de 4 elementen” (water, lucht, land en
vuur) is inmiddels in volle gang. Vrijdag 9 maart is het project gezamenlijk op
leuke wijze geopend in de hal.
De afsluiting met een grootse tentoonstelling zal woensdag 11 april 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
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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
SPORTDAG
Maandag 23 april zal de jaarlijkse sportdag plaatsvinden. U krijgt hier
binnenkort meer informatie over. De sportdag start om 9.30 en eindigt voor
de groepen 1 t/m 4 om 12.00 uur. De groepen 5 t/m 8 eten op het
sportveld en zijn om 14.00 uur vrij. Deze activiteit kan niet plaats vinden
zonder uw hulp. Dus ouders, opa’s, oma’s, broers, zussen etc… We nodigen
iedereen uit om zijn steentje bij te dragen op deze leuke dag.
NL DOET
Een groep van 8 leerlingen van Oscar Romero was vrijdag 9 maart hard aan het
werk in en rondom de school.. Zij hebben veel schoonmaakwerk verricht.. Een
leuke enthousiaste groep jongelui. En ook dank aan opa Hennie en meester Ko die
de jeugd goed geholpen hebben.
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