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Februari 2014
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.
Met vriendelijk groet, het schoolteam

AGENDA 2013/2014 (zie voor actuele data ook www.rank.nl)
(Dik gedrukt betekent: Datum gewijzigd t.o.v. vorige INFO)
Wo 12 feb
Vr 14 feb
Ma 24 feb- vr 28 feb
Ma 3- vr 7 maart
Wo 9 april
Vr 18 april
Ma 21 april
Wo 23 april
Wo 23 april
Do 24 april
Do 24 april
Vr 25 april
Ma 28 april-vr 9 mei
Wo 14 mei
Do 15 mei

10 min. gespreksavond
Rapporten mee naar huis
Voorjaarsvakantie (gr 1 t/m 8)
Extra week vakantie (gr 1 t/m 4)
Projectpresentatie
Goede vrijdag- vrij
2e Paasdag - vrij
Verjaardag meester Ronald en juf
Annemarije (gr 7/8)
Verjaardag juf Jannie
Verjaardag juf Annette
Excursie naar Kornwerderzand gr 8
Koningsspelen
Meivakantie
Verjaardag juf Marjan v D (gr 4b)
Verjaardag meester Matthijs en juf
Marleen (gr 6)

Di 20 mei
Wo 21 mei
Do 29 mei-vr 30 mei
Vr 6 juni
Ma 9 juni
Wo 11 juni
Wo 11 juni
Di 17 juni ‘s middags
Wo 18 juni
Ma 23 juni-vr 27 juni
Di 24 juni
Di 1 juli
Wo 2 juli
Do 3 juli
Vr 4 juli
Ma 7 juli- vr 15 aug

Schoolreisje gr. 3 t/m 5
Verjaardag juf Mirjam (1/2d)
Hemelvaart - vrij
Sportdag voor gr 5 t/m 8
2e pinksterdag - vrij
Verjaardag juf Martine en juf Rika
Rankfestijn
Studiemiddag team- kinderen vrij
Verjaardag juf Martine v. Lokhorst en
meester Ruud
Kamp groep 8
Rapporten gr. 1 t/m 7 mee naar huis
Wisseluurtje
Afscheidsavond + musical groep 8
Laatste schooldag
Kinderen vrij
Zomervakantie

WELKOM… Nieuwe leerlingen
Een hartelijk welkom voor de volgende nieuwe leerlingen:
Gr 1/2 C:
Gr 1/2D:
Joy Nahimana
Steve van der Veer
Gerry de Jong
Amen Hakobjan
Wij wensen jullie een hele fijne schooltijd op de Rank
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ROKEN OP DE PARKEERPLAATS
Een vriendelijk verzoek als u rookt op de parkeerplaats om de opgebrande sigarettenpeuken weg te
gooien in een afvalbak.
SPREEKAVONDEN
De komende maand zullen voor alle groepen weer 10 minuten gesprekken m.b.t.
het rapport plaatsvinden. U heeft daarvoor een uitnodiging ontvangen.
VOORLEESWEDSTRIJD
In de vorige INFO heeft u kunnen lezen dat Darren Bleeker uit groep 7/8 als
voorleeskampioen onze school gaat vertegenwoordigen in de wedstrijd van West-Friesland
Woensdag 12 februari van 14.00 - 16.00 uur zal dat in de salon van de Centrale Bibliotheek Hoorn
plaatsvinden. Darren succes! In de volgende INFO zullen wij u vertellen hoe het is afgelopen en ook
op de website zult u de uitslag kunnen lezen.
3-JARIGEN OPEN DAG
U bent van ons gewend dat wij in deze periode altijd een open dag
organiseren voor belangstellende ouders van 3-jarige kinderen. Wellicht is
het u ook opgevallen dat wij de slogan “Bij ons is het altijd open dag”
hanteren. Dit is dan ook de reden dat wij dit jaar geen aparte dag daarvoor
hebben ingeroosterd. In april zal de jaarlijkse presentatie van het project
plaatsvinden en wij hopen daar natuurlijk ook veel (nieuwe) ouders te
verwelkomen… zegt het voort.
PROJECT
Ook dit jaar gaan we weer aan de slag met een Groot Project. Het thema dit jaar is:
landen! De kleuters kiezen per klas een land waar ze uitgebreid over gaan werken, de
groepen 3 t/m 8 gaan in groepjes werken over een zelfgekozen land. De kinderen gaan
zich verdiepen in allerlei onderwerpen die te maken met het land dat zij gekozen
hebben: welke muziek, gerechten, gebruiken, religie, kleding en taal horen nu bij dit
land? Hierover maken zij een mooie presentatie in de vorm van een marktkraampje. Gerechten
kunnen in de klas geproefd worden, ouders kunnen iets komen vertellen over het land waar zij
vandaan komen, etc, etc.
De uiteindelijke projectpresentatie, waarbij iedereen zijn of haar prachtige eindresultaat laat zien, is
op woensdag 9 april van 17:00 tot 19:00 uur. Natuurlijk zijn er dan ook weer allerlei heerlijkheden te
koop en is er van alles te zien, te proeven en te bewonderen. Zet deze datum dus alvast in uw
agenda en neem ook gerust opa's, oma's, broers, zussen, ooms, tantes en andere
belangstellenden mee!

KONINGSSPELEN
Zoals u waarschijnlijk in de diverse media gehoord zal hebben, zullen ook dit jaar de landelijke
koningsspelen plaatsvinden. Na overleg binnen het team hebben wij besloten daar ook aan deel te
nemen. De voorbereidingen voor een sportieve koninklijke dag zijn al in volle gang.
De dag zal zijn op vrijdag 25 april, de dag voor de meivakantie. Wat wij u al kunnen vertellen is dat
wij, net als vorig jaar, de dag muzikaal en met een gezamenlijk ontbijt zullen starten.
Waarschijnlijk zullen wij ook uw hulp goed kunnen gebruiken. Dus als u dat leuk vindt, kunt u de dag
vast reserveren in uw agenda. Nadere informatie volgt t.z.t.
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De schooltijden van deze dag zullen niet afwijken van een normale vrijdag.
De excursie van groep 8 naar Kornwerderzand, die gepland stond op deze vrijdag, is verschoven naar
donderdag 24 april.
SPORTDAG (GR 5 T/M 8)
Op vrijdag 6 juni staat de sportdag voor de groepen 5 t/m 8 gepland op sportpark “de Blauwe Berg”.
De sportdag voor de groepen 1 t/m 4 zal samen met de koningsspelen gevoegd worden. De kinderen
van de OB zullen dus vrijdag 6 juni een gewone schooldag hebben. Wat betreft de sportdag op de
Blauwe Berg wordt u t.z.t. verder geïnformeerd.
RANKFESTIJN
Wij hadden het u al gemeld… Het is dit jaar weer tijd voor een Rankfestijn. De datum is geprikt, de
commissie is samengesteld. De voorbereidingen zijn begonnen.
11 Juni, einde van de middag en begin van de avond, zal het weer groot feest zijn op school. Zet u de
datum in de agenda?
De volgende INFO verschijnt rond 10 maart
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