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

 www.rank.nl
 directie@rank.nl

Februari 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)
Vr 15 maart
NL doet
Do 30 mei + vr 31 mei
Ma 18 maart
Start groot project over Nederland
Ma 3 juni
Wo 3 april
Verjaardag juf Marina, juf Bernadette
en meester Matthijs
Ma 10 juni
Do 4 april
Verkeersexamen Theorie (gr 7)
Di 11 juni- vr 14 juni
Wo 10 april
Afsluiting groot project Nederland
Ma 17 juni- do 20 juni
Di 16 april – wo 17 april Eind CITO groep 8
Wo 19 juni
Vr 19 april
Goede vrijdag – alle leerlingen vrij
Ma 24 juni – vr 28 juni
Ma 22 april – vr 3 mei
Meivakantie
Ma 1 juli
Wo 8 mei
Verjaardag juf Jannie en juf Joëlle
Wo 3 juli
Wo 15 mei
Verjaardag juf Francis en juf Martine
v Lokhorst
Vr 5 juli
Vr 17 mei
Excursie gr 8 Kornwerderzand
Di 9 juli
Do 23 mei
Verjaardag juf Anke en meester Ruud
Vr 12 juli
Vr 24 mei
Verjaardag juf Rika en juf Chantal
Ma 15 juli – vr 23 aug
Wo 29 mei
Verjaardag juf Mirjam

Hemelvaartsdag + vrijdag . leerlingen
vrij
Schoolreisje kleuters
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

WELKOM… Nieuwe leerlingen
Een hartelijk welkom voor de volgende nieuwe leerlingen:
(I.v.m. de wet op de privacy vermelden wij alleen nog maar de voornamen)

Groep 1/2A

groep 1/2B

groep 4B

Groep 5A

Lize
Lois

William
Lisa

Sara

Kevin

DATA SPORTTOERNOOIEN
Ook dit schooljaar wordt er weer een aantal sporttoernooien voor basisscholen georganiseerd. De tot
nu toe bekende data zijn te vinden op de website onder het kopje “sport” en in het onderstaande lijstje.
Wij doen niet aan alle toernooien mee. Dat is mede afhankelijk van het aanbod van begeleidende
ouders. Op school wordt steeds aangegeven wanneer kinderen zich moeten aanmelden en bij wie. Dat
wordt ook vermeld op de website van de school of aparte mail. Na de uiterlijke inleverdatum kan er
NIET meer worden ingeschreven.
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Wij rekenen er wel op dat opgegeven kinderen ook werkelijk aanwezig zijn op de speeldagen!!
Als u wellicht tijd en zin hebt om als begeleid(st)er van een team mee te doen, dan uiteraard heel
graag!!
Zat 26 jan:
April: Veldvoetbal
Zat 13 april:
Di 11 – vr 14 juni:
Zat 25 mei:
Zat 29 juni:

Volleybal groep 3 t/m 8
Meisjes/jongens: gr 5&6 en gr 7&8
Unicefloop groep 1 t/m 8
Avondvierdaagse groep 1 t/m 8
Beeball toernooi groep 3/4
Hockey groep 3 t/m 8

GEVONDEN VOORWERPEN… EEN KAST VOL !!
Er zijn enorm veel gevonden voorwerpen. Jassen, tassen, schoenen, gymkleding, bekers, bakjes etc…
Mist u iets? De kast in de BB hal is overvol. In de week van 4 maart maken we de kast leeg en gaat het
naar een goed doel.
CARNAVAL
U heeft inmiddels via de mail de informatie ontvangen m.b.t. de
carnavalsactiviteiten van de Rank. Onderstaand nogmaals de
informatie daarover.
Dit jaar vieren wij op vrijdag 1 maart het carnavalsfeest. De
kinderen mogen deze dag verkleed op school komen.
Prins Carnaval gaat in ieder klas kijken welk kind het mooist/
leukst apart verkleed is. De groepen 1 t/m 4 hebben 's morgens
een feestprogramma en zijn om 11.45 uur uit. Voor de kinderen
van groep 5 t/m 8 is er ook een feestprogramma en zij hebben deze dag een continurooster. De
kinderen nemen een lunchpakket mee en eten dit op bij de leerkracht in de klas. Ze zijn
om 14.15 uur uit. Voor de bovenbouw is er deze dag : "De Rank heeft talent". Kinderen die kunnen
zingen, dansen, goochelen of een ander talent hebben, zouden in de finale kunnen komen van deze
talentenshow. In de komende weken zal in de eigen klas een voorronde worden gehouden. Wie mee
wil doen, meldt zich aan bij de eigen leerkracht. Uit de voorrondes komen winnaars en die treden dan
op in de finale op vrijdag 1 maart. We gaan er een geweldige dag van maken, alaaf, alaaf, alaaf.
PROJECT
Eind maart zullen wij starten met ons schoolbrede project. Het onderwerp van dit jaar zal zijn
“Nederland” (in de breedste zin van het woord) . Per klas of bouw zal er geleerd,
gewerkt, geknutseld en gesproken worden over een onderwerp dat te maken heeft
met Nederland. Uiteraard volgt aan het einde van deze periode weer een prachtige
presentatie. Deze zal zijn op woensdag 10 april van 17.00 uur – 19.00 uur.
Iedereen is daar van harte welkom. Ouders, overige familieleden, buren en
belangstellenden. Ook zal de catering weer verzorgd worden door de OR leden en
hopelijk worden er weer heerlijke taarten gebakken door diverse ouders en
kinderen.
AVONDVIERDAAGSE
In de kalender van de voorgaande INFO stond de datum voor de avondvierdaagse verkeerd vermeld.
Deze zal plaatsvinden van maandag 17 t/m donderdag 20 juni
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WEEKBREEK
De weekbreken zijn weer gestart. 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.
Optreden

datum

1/2C en 6A
3A en 6B
3B en 7A
4A en 7B
4B en 8

27 februari
13 maart
27 maart
3 april
10 april

NL DOET
Een groep van 10 leerlingen van Oscar Romero is vrijdag 15 maart hard aan het
werk in en rondom de school.. Zij zullen kleine klussen en schoonmaakwerk
verrichten.. Een leuke enthousiaste groep jongelui. Een mooi initiatief!
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