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Geachte Ouders,
Hierbij ontvangt u de eerste INFO van dit schooljaar. Inmiddels zijn wij alweer enige weken
met frisse energie van start gegaan met dit nieuwe schooljaar.
De INFO's verschijnen een aantal keer per jaar en dit nummer betreft de start van het
schooljaar en de maand september. 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 9 okt (uitloop 16
Scholierenveldloop
wo 15 april – do 16
okt)
april
Vr 27 sept en ma 30
Groepen 1 t/m 4 vrij
Vr 17 april
sept
Do 23 april
ma 7 okt
Studiedag team, alle leerlingen vrij
Ma 27 april – vr 8 mei
Ma 21 t/m vr 25 okt
Herfstvakantie
Wo 20 mei
Wo 30 okt
Verjaardag meester René, juf
Do 21 mei + vr 22 mei
Daphne en juf Nicole
Do 7 nov
Voorlichting VO
Vr 29 mei
Di 19 nov
10 min spreekavond
Ma 25 nov
10 min spreekavond
Ma 1 juni
Do 5 dec
Sinterklaas
Di 2 juni- vr 5 juni
Vr 6 dec
Kinderen groep 1 t/m 4 vrij
Wo 3 juni
Ma 23 dec t/m vr 3 jan
Kerstvakantie
Wo 15 jan
Verjaardag meester Martijn
Vr 5 juni
Do 6 feb
10 min spreekavond
Wo 10 juni
Wo 12 feb
10 min spreekavond
Ma 15 juni- do 18 juni
Do 13 feb
Rapport mee naar huis
Wo 17 juni
Ma 17 t/m vr 21 feb
Voorjaarsvakantie
Ma 22 juni – vr 26 juni
Verkeersexamen Theorie (gr 7)
Wo 24 juni
Ma 24 feb
Kinderen groep 1 t/m 4 vrij
Di 30 juni
Wo 8 april
Verjaardag juf Marina
Vr 3 juli
Do 10 april
Paasviering - continurooster
Ma 6 juli – vr 14 aug
Vr 10 april
Goede vrijdag, alle leerlingen vrij
Ma 13 april
Tweede Paasdag, alle leerlingen vrij
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Eind CITO groep 8
Koningsspelen + sportdag
Verjaardag juf Annette
Meivakantie
Verjaardag juf Mirjam
Hemelvaartsdag + vrijdag . leerlingen
vrij
Verjaardag Juf Anke en meester
Ruud
Tweede Pinksterdag, alle leerlingen
vrij
Groep 1 t/m 4 vrij
Verjaardag meester Ronald en juf
Annemarije
Verjaardag meester Dirk
Verjaardag juf Jannie en juf Joëlle
Avondvierdaagse
Verjaardag juf Marjan
Schoolkamp groep 8 (Texel)
Rapporten mee naar huis
Afscheidsavond groep 8
Studiedag team, alle leerlingen vrij
Zomervakantie

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

Groep 1/2C

Omer
Charley
Dounia
Ischa
Dana

Jady
Sulayman
Dawid
Sem

Thijmen
Odin
Jaylah

Groep 5A
Sebri

Groep 6A
Nikita

Groep 6B
Charlene

Groep 7B
Charissa
SCHOOLFOTOGRAAF
Vorige week is de schoolfotograaf geweest en heeft alle kinderen weer zo mooi mogelijk
op de foto gezet. Binnenkort zult u een kaartje met inlogcodes ontvangen om de foto’s
te bestellen maar uiteraard bent u tot niets verplicht. Wij sturen nog een aparte mail als
de kaartjes aan de kinderen zijn uitgedeeld.
AVG FORMULIEREN
Geweldig!!!!! Wij willen iedereen bedanken voor het snel inleveren van het
toestemmingsformulier m.b.t. de privacy voorkeuren. We hebben 100%
van de
formulieren binnen gekregen.
KAMPEN BOVENBOUW
Inmiddels zijn de kinderen van groep 6 & 7 op kamp (geweest) naar Enkhuizen.
Wij willen alle ouders die hieraan hebben meegeholpen heel hartelijk danken. Boodschappen, vervoer,
begeleiding etc..
De kampen waren erg geslaagd. De kinderen hebben genoten!
NIEUWE COLLEGA
Juf Kayra van groep 6A werkt op twee scholen van Penta. Op de Wingerd en bij ons. Zij krijgt de
mogelijkheid om op de Wingerd full time aan het werk te gaan en heeft daar voor gekozen. Zij zal dus
de Rank verlaten. Wij wensen haar veel succes. Gelukkig hebben wij juf Daphne Voorn gevonden die
samen met juf Bernadette het schooljaar zal vervolgen. Zij stelt zich hieronder aan u voor. Welkom juf
Daphne.
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Hallo allemaal op De Rank!
Ik stel mij even kort voor. Mijn naam is Daphne Voorn en ik kom per 25 september,
naast Bernadette, in groep 6A.
Ik ben vorig jaar afgestudeerd aan de iPABO Alkmaar, binnen het profiel onderzoekend
leren. Dit was ook in een groep 6. Ik ben tijdens mijn onderzoek veel aan de slag
geweest met eigenaarschap bij leerlingen. Ze kunnen al veel meer dan wij soms
denken/verwachten. Door middel van doelen stellen en effectieve reflecties probeer ik dit
eigenaarschap steeds beter te ontwikkelen. Ik ben benieuwd hoe en óf wij hiermee aan de slag
kunnen in groep 6A.
Mochten er vragen zijn of belangstellenden die mij even aan de deur willen ontmoeten, schroom niet
om dat op de woensdagen (om de week), donderdagen en vrijdagen eens te doen!
BABYNIEUWS
Juf Chantal vertelde het leuke nieuws. Zij is zwanger. Samen met Dennis hoopt zij in
december hun eerste kindje te krijgen. Wij wensen juf Chantal een voorspoedige
zwangerschap toe.
JUF ELLES IS TERUG
Wellicht kent u haar nog..
Juf Elles, Zij heeft enige tijd geleden afscheid van onze school genomen omdat er een pilot project was
afgelopen maar gelukkig mogen wij haar weer wekelijks begroeten op de Rank. Zij is
op donderdagochtend aanwezig en zal dan op verzoek van kinderen ouders of
leerkrachten gesprekjes hebben met kinderen. Dit zal altijd in overleg gaan met de
ouders.
U kunt denken aan gesprekjes met de kinderen rondom gedrag, emotie, thuissituatie,
conflicten, (faal)angsten, weinig zelfvertrouwen, pesten, piekeren, scheiding of andere
zaken waar uw kind tegen aan loopt.
Welkom terug juf Elles!
PARKEREN RONDOM DE SCHOOL
Het lijkt een logische regel dat wanneer de kinderen naar school gebracht worden, de
auto’s in de daarvoor bestemde vakken geparkeerd worden. Helaas gebeurt dit niet altijd
en krijgen wij hierover klachten van buurtbewoners. Zij kunnen zelf niet weg met de
auto of de geparkeerde auto’s staan dusdanig dat het voor de voetgangers/kinderen niet
meer overzichtelijk is om over te steken. Een verzoekje dus om de auto op de juiste
parkeerplaats te zetten. Bij voorbaat dank.
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.
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!!
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2 oktober Cruyff Court
9 oktober scholierenveldloop
woensdagen in januari basketbal toernooi
4 april Unicefsponsorloop
16 mei beeballtoernooi
27 juni Hockeytoernooi

OUDERHULP
Jaarlijks worden wij bij diverse taken en activiteiten door veel ouders geholpen. Daarbij
valt bijv. te denken aan versieren, computerhulp, vervoer voor excursies, sportdag etc..
Wij zijn daar erg blij mee.
Voor het komende schooljaar hopen wij dan ook weer dat wij geregeld een beroep op u
kunnen doen.
VAKANTIES EN VRIJE DAGEN 2019-2020
Voor degene die het in de laatste info van 2018-2019 hebben gemist hier nog even het overzichtje van
de vrije dagen en vakanties:
Vakantie groep 1 t/m 8

Eerste dag

Laatste dag

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag + Pasen
Meivakantie
Hemelvaart + vrijdag
Pinksteren
Zomervakantie

19-10-2019
21-12-2019
15-02-2020
10-04-2020
25-04-2020
21-05-2020
01-06-2020
04-07-2020

27-10-2019
05-01-2020
23-02-2020
13-04-2020
10-05-2020
22-05-2020
01-06-2020
16-08-2020

Studiedagen: Alle kinderen vrij
Maandag
7 okt 2019
Vrijdag
3 juli 2020
Extra vrije dagen groep 1 t/m 4:
Vrij weekend:
vrijdag (na sinterklaas):
maandag (na de voorjaarsvakantie)
Vrije week: (aansluitend aan 2e pinksterdag)

vr 27 sept t/m ma 30 sept 2019
vr 6 dec. 2019
ma 24 feb. 2020
di 2 t/m vr 5 juni

VOORSTELLEN MR LEDEN
Iedere school is wettelijk verplicht een medezeggenschapsraad te hebben. De taken en bevoegdheden
van de MR zijn vastgelegd in het MR-reglement, dat op school ter inzage ligt. In het algemeen gezegd,
houdt de MR zich bezig met de grote lijnen van bestuur en beleid van de school. Zij adviseert bestuur
en schoolleiding en heeft in bepaalde gevallen beslissingsbevoegdheid. Over de verkiezingen en de
activiteiten van de MR wordt u op de hoogte gehouden via ouderbrieven en INFO's. Dit schooljaar zal
de MR uit 6 leden bestaan: 3 oudervertegenwoordigers en 3 leden namens het schoolteam.
De ouderleden zijn Niels van Wieren, Wouter Blanken en Arjan Hulshof
De teamleden zijn: Dirk Lakenman ,Rika Stiel en Jannie Cornelisse.
Als adviseur is Ruud van der Heiden als directeur op de vergaderingen aanwezig.
In de komende infobulletins stellen de ouders van de MR zich aan u voor
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Deze keer: Wouter Blanken.
Ik ben Wouter Blanken en woon in Zwaag. Ik ben getrouwd met Judith en samen hebben wij drie
kinderen die sinds de grote vakantie allemaal op de Rank zitten. De jongste, Tijmen, zit nu net bij juf
Mirjam in de klas, Yara bij meester René in groep 5 en Cas bij juf Joëlle in groep 3 /4.
Mijn hobby’s zijn zeilen, varen, tuinieren en tevens ben ik schaatstrainer bij IJsclub Hoorn en lid van
het bestuur. Ik werk als online marketeer bij Ontwikkelbedrijf Noord Holland Noord en mag toeristen
verleiden naar onze regio te komen. Sinds mei 2018 ben ik lid van de MR.
Groet Wouter
MAD SCIENCE
Na
een
knallende
aftrap
met
een
spectaculaire,
nieuwe science show (5-11-2019 op onze eigen school) ,
kunnen leerlingen van groep 3 t/m 8 zich inschrijven voor de
naschoolse wetenschap- en techniekcursus.
De cursus bestaat uit volledig nieuwe lessen, waardoor
deelname ook geschikt is voor kinderen die al eerder hebben
meegedaan.
De cursus is op maandag om 15:30, vanaf 9-12-2019. De lessen duren een uur.
De kinderen worden zes weken lang meegenomen in de wondere wereld van experimenten, proefjes
en demonstraties. Elke les staat een nieuw thema centraal en wordt de wetenschap en techniek die
daarachter zit uitgelegd. Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de slag als een echte wetenschapper!
Na afloop van de show wordt de cursusinformatie aan de kinderen meegegeven. Minimaal 15 en
maximaal 24 kinderen per cursusgroep.Bij minder inschrijvingen gaat de cursus niet door. Bij voldoende
inschrijvingen (30+) kan er een tweede groep van start. Inschrijven kan t/m 24-11-2019. Schrijf alvast
in op nederland.madscience.org
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