CBS de Rank
Opgang 3
1689 KZ Zwaag
 0229-277095
 08-47298128

 www.rank.nl
 directie@rank.nl

Mei 2019
Geachte Ouders,
Hierbij ontvangt u weer een informatiebulletin. De INFO's verschijnen een aantal keer per
jaar. Naast de ingang van de klas hangt ook elke maand de papieren versie van de INFO.
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u uiteraard altijd bij ons terecht.
AGENDA 2018-2019 (zie voor actuele data ook www.rank.nl)
Wo 8 mei
Verjaardag juf Jannie en juf Joëlle
Di 11 juni- vr 14 juni
Wo 15 mei
Verjaardag juf Francis en juf Martine
Ma 17 juni- do 20 juni
v Lokhorst
Wo 19 juni
Vr 17 mei
Excursie gr 8 Kornwerderzand
Ma 24 juni – vr 28 juni
Do 23 mei
Verjaardag juf Anke en meester Ruud
Ma 1 juli
Vr 24 mei
Verjaardag juf Rika en juf Chantal
Wo 3 juli
Wo 29 mei
Verjaardag juf Mirjam
Vr 5 juli
Do 30 mei + vr 31 mei
Hemelvaartsdag + vrijdag . leerlingen
Di 9 juli
vrij
Vr 12 juli
Ma 3 juni
Schoolreisje kleuters
Ma 15 juli – vr 23 aug
Ma 10 juni
Tweede Pinksterdag, alle leerlingen
vrij

Groep 1 t/m 4 vrij
Avondvierdaagse
Verjaardag juf Marjan
Schoolkamp groep 8 (Texel)
Schoolreisje groep 3,4 en 5
Rapporten mee naar huis
Verjaardag meester Dirk
Afscheidsavond groep 8
Studiedag team, alle leerlingen vrij
Zomervakantie

Groen schoolplein
* Zoals u waarschijnlijk wel heeft gezien wordt er hard gewerkt aan een " groen"
schoolplein. Het geld dat wij via de sponsoractie van de Dekamarkt hebben gekregen wordt
hieraan besteed.
Er zijn fruitboompjes geplant door het Clusius college. Zij sponsorden ook deze bomen. Verder
hebben wij een heleboel kleine schepjes en harkjes gekregen.
Hans van Risdam Groen heeft voor ons de wilgentunnel en wigwam gemaakt. Ook heeft hij voor
een hazelaar gezorgd zodat groep 3 in de zomer meer schaduw krijgt.
Het is nog niet helemaal klaar maar het grootste gedeelte is gerealiseerd.
Om in de groene sfeer te blijven..
* Morgen, zaterdag 20 mei, organiseert de buurtgroep Risdam Groen in samenwerking met
Groei & Bloei van 10.30-13.00 uur een natuurmarkt. Er zijn bij de Cogge niet alleen allerlei
plantjes te koop, maar worden er ook gratis activiteiten voor de kinderen georganiseerd zoals
o.a.: insectenhotel maken, natuurwandeling, workshop buurtbeestjes, goochelaar en kleuren.
Sportdag
Op donderdag 23 mei zal de sportdag plaatsvinden. Na de vakantie ontvangt u hierover meer
informatie maar wellicht kunt u deze dag vast in uw agenda noteren. Wij kunnen een sportdag
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namelijk niet organiseren zonder (uw) hulp. (De verjaardag van juf Anke en meester Ruud zal
verplaatst worden. Ook dit hoort u z.s.m. )
Avondvierdaagse
Helaas heeft niemand gereageerd op het verzoek dit wandelevenement (gedeeltelijk) te
organiseren. Omdat er altijd veel kinderen meelopen vinden wij het erg jammer als er niet meer
vanuit school meegedaan kan worden. Daarom heeft een groepje ouders van de OR en
teamleden dit toch opgepakt en kan er dinsdag en woensdag na de vakantie ingeschreven
worden in de OB hal.
Datum en afstanden: -> 17 t/m 20 juni 2019 - 5 km of 10 km
Inschrijven: 7 en 8 mei 8.30 - 9.00 uur in de OB hal
Kosten: 6,50 euro
Denkt u eraan dat de kinderen alleen MET begeleider/volwassene mee kunnen lopen?!
Jantje beton
Vanaf 22 mei (ongeveer anderhalve week) zullen de groepen 4,5 en 6 weer deelnemen Jantje
Beton loterij actie.
Terugblik
Afgelopen zaterdag hebben 20 kinderen meegelopen met de Unicefloop. Met het geld wat zij
hebben opgehaald hebben zij een goed doel gesponsord. Namens Unicef BEDANKT!
Schoolvoetbal
Groep 5 t/m 8, meisjes en jongens hebben meegedaan aan het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi
van Hoorn. Alle teams hebben zich prima ingezet en een sportieve middag gehad. Een
meisjesteam van groep 7/8 heeft de tweede plaats van Hoorn behaald en is door naar de
volgende ronde. 15 mei zullen zij in Anna Paulowna strijden om wederom een ronde verder te
komen.
Project NEDERLAND
En dan nog een woord van dank aan iedereen die ons grote project " Nederland" weer tot een
groot succes heeft gemaakt. Gastlessen, hulp tijdens (knutsel) lessen en zeker niet te vergeten
de ouders van de OR + hulp en bakkers die de catering mogelijk hebben gemaakt. Het was
allemaal weer prima in orde!
Wij wensen iedereen een hele fijne paasdagen en een zonnige meivakantie.
Groeten,
Het team van de Rank
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