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Geachte Ouders,
Hierbij ontvangt u het informatiebulletin van deze maand. De INFO's verschijnen de laatste week van
iedere maand. Daarnaast ontvangt u via Kwieb regelmatig informatie van de leerkracht
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u uiteraard altijd bij ons terecht.

AGENDA 2022-2023

do. 29 september Info-bulletin

woe. 05 oktober Start kinderboekenweek

do. 6 oktober Afscheid medewerkers TSO

5 - 15 oktober Kinderboekenweek

vr. 07 oktober
Studiedag

Kinderen vrij

15 - 23 oktober Herfstvakantie

do. 27 oktober Info-bulletin

ma. 21 november
Studiemiddag

(school tot 12.00 uur)

do. 24 november Info-bulletin

do. 22 december Info-bulletin

24 dec. - 8 jan. Kerstvakantie

do. 26 januari Info-bulletin

vr 27 januari Verjaardag meester Martijn

do 2 februari Verjaardag juf Tera

do. 02 februari
Studiemiddag

(school tot 12.00 uur)

8 februari

verjaardag Meester Dirk/ meester

Colin/ verjaardag meester Colin/juf

Nicole

do. 23 februari Info-bulletin

woe. 29 maart
Studiemiddag

(school tot 12.00 uur)

do. 30 maart Info-bulletin

di 18 april Verjaardag juf Annette

do. 20 april Info-bulletin

22 apr. - 7 mei Meivakantie

10 mei
Verjaardag juf Francis en juf

Martine

17 mei Verjaardag juf Mirjam

18 - 21 mei Hemelvaartsweekend

wo 24 mei
Verjaardag juf Anne Marije en

meester Ronald D.

do. 25 mei Info-bulletin

27 - 29 mei Pinksterweekend

2 juni Verjaardag juf Marjan

ma. 26 juni
Studiedag

Kinderen vrij

do. 29 juni Info-bulletin

do. 20 juli Info-bulletin

vr. 21 juli
Studiedag

Kinderen vrij
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HERFST
Deze week werd duidelijk dat de herfst echt haar intrede heeft gedaan.
Regen, wind en koudere temperatuur werden ons deel.
Toch is het ook een tijd met een zekere knussigheid.
De school is helemaal omgetoverd in herfstsferen. Het ziet er weer prachtig uit.

KINDERBOEKENWEEK
Woensdag 5 oktober start de Kinderboekenweek. Lezen en boeken
vormen een belangrijk onderdeel van het onderwijs op onze school. We
besteden dan ook veel aandacht aan het plezier dat lezen je kan geven. In
de kinderboekenweek doen we daar altijd een schepje bovenop.
Er is veel aandacht voor lekker lezen.
Het thema van de Kinderboekenweek is dit jaar ‘Gi-ga-groen’.

In bomen klimmen en diersporen zoeken in het bos. Zandkastelen maken of vliegeren op het strand. Een hut
bouwen of picknicken in het park. Of vogels spotten en een moestuintje maken in je eigen tuin. De natuur is overal
om ons heen. Buiten is er van alles te ontdekken en te doen. Er zijn heel veel boeken die kinderen helpen een echte
natuurheld te worden. Ga mee op avontuur om al het moois van de natuur te zien! Leer over bijzondere
dierenweetjes in informatieve boeken, dompel je onder in spannende verhalen over woeste buiten avonturen of
verwonder je over prachtige natuur illustraties in prentenboeken. Kom daarna mee naar buiten.

Een van de activiteiten tijdens de kinderboekenweek is een boekenmarkt.

Deze vindt plaats op woensdag 12 oktober a.s. op het schoolplein van de bovenbouw.

De boekenmarkt is voor de groepen 4 t/m 8.

Als uw kind boeken wil verkopen tijdens de boekenmarkt, bespreek dan thuis welke boeken dat zijn.

Let daarbij op het volgende:

- Een kleedje om de boeken op te verkopen.

- Bedenkt van te voren voor hoeveel je het boek wilt verkopen. Ze mogen niet duurder zijn dan €2,00
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De boekenmarkt is van van 13:30 tot 14:00 uur. Dit geldt alleen voor de kinderen.

Wilt u zelf ook een bezoekje brengen aan de markt? Dan bent u welkom van 14:00 tot 14:15 uur.

Wilt uw kind alleen boeken kopen. Zorg dan dat hij of zij wat geld bij zich heeft.

STUDIEDAG
Vrijdag 7 oktober is er een studiedag met het team. De kinderen zijn deze dag vrij.
Tijdens de studiedagen werkt het team op school aan de kwaliteit van ons onderwijs

SAMEN VAN START
Met ingang van dit schooljaar neemt onze school deel aan het project Samen van Start. We hebben u hierover in de
laatste nieuwsbrief van het afgelopen schooljaar bericht. Het gaat om een samenwerking tussen kinderopvang,
bibliotheek en school. Een belangrijke spil in dit programma is de ouderbegeleider. Voor onze school is dat Miranda
Koeman. Zij stelt zich hieronder aan u voor. Namens de bibliotheek is een leesconsulent aan onze school
verbonden. Dat is Anouk Westra, ook zij stelt zich voor.

Beste ouders/verzorgers van De Rank,

Een aantal van jullie heb ik al een keer ontmoet, maar velen ook nog niet. Daarom stel ik mij
graag via deze weg voor. Ik ben Miranda Koeman en sinds dit schooljaar werkzaam als
ouderbegeleider (voor ouders/verzorgers van de kinderen van 2 t/m 6 jaar) namens het project
Samen van Start bij uw kind(eren) op school. Samen van Start is een project waarbij ernaar
wordt gestreefd om ieder kind een zo goed mogelijke start op de basisschool te geven binnen het
peuter- en kleuterdomein.

Op www.samenvanstart.nl kunt u meer lezen over dit project.

Mijn werkzaamheden op school houden onder andere het volgende in en kan ik voor u betekenen:
● Ondersteuning bieden op pedagogisch gebied
● Ondersteunen bij het stimuleren van de ontwikkeling thuis
● Organiseren van bijeenkomsten om te praten over bijvoorbeeld de opvoeding, kindontwikkeling en onderwijs
● U verbinden met andere ouders van de school
● Ondersteunen bij het invullen van formulieren rondom school

Mocht u (misschien nu al) vragen voor mij hebben, voel u vrij om deze te stellen. U mag mij altijd even aanspreken
op het schoolplein of mij opzoeken bij de onderbouw. Ik zit direct met mijn kantoor rechts naast de ingang. Op mijn
raam en deur staat ook ‘ouderbegeleider’.

Met vriendelijke groet,

Miranda Koeman
Ouderbegeleider CBS de Rank
Werkdagen: dinsdag, donderdag en vrijdag
Email: mkoeman@kinderopvangwestfriesland.nl
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Beste ouders/verzorgers, 

Mijn naam is Anouk Westra. Ik werk sinds kort bij de bibliotheek Hoorn als leesconsulent. Ik heb
hiervoor jaren als leerkracht van groep 1/2 gewerkt. U kunt mij op maandag- of dinsdagochtend in
de Rank tegenkomen. Ik ben 1 ochtend per week op school voor het project Samen van start. Met
dit project willen we ervoor zorgen dat kinderen van 2 tot 6 jaar een goede basis leggen voor hun
verdere schoolloopbaan. Ik ga veel voorlezen en activiteiten met boeken doen om zo te werken aan
de taalontwikkeling van de peuters en de kleuters.

Voorlezen is ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling van jonge kinderen. Ze leren nieuwe woorden, ze leren de
wereld om zich heen kennen, ze leren zich te concentreren, ze leren zich in te leven in een ander. Jonge kinderen die
plezier beleven aan voorlezen, worden later zelf betere lezers. Ik wil ouders ook graag leren hoe ze de
taalontwikkeling van hun kind kunnen stimuleren door voor te lezen en te praten over boeken. Miranda
(ouderbegeleider) en ik zullen daarom ook af en toe ouderbijeenkomsten gaan organiseren. 

Tot snel!                          

Groeten, Anouk 

BESTELLEN VAN DE SCHOOLFOTO’S
Afgelopen week is het foto-bestelkaartje met de kinderen mee naar huis gegaan. Op deze kaartjes
staan de bestelgegevens om de schoolfoto’s te bestellen. De bestelperiode loopt tot 10 oktober.
Mocht u de code(s) missen, dan kunt u die opvragen bij  Mariëtte d.m.v. het sturen van een topic of
een mail: mariette.van.aken@stichtingpenta.nl

HOOFDLUIS INFORMATIEMOMENT

Onderstaand bericht ontvingen wij van GGD Hollands Noorden. U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden tot 8
oktober bij Mariëtte: mariette.van.aken@stichtingpenta.nl

Geachte mevrouw, geachte heer,

Graag nodigen wij de ouders/leden van de hoofdluiswerkgroep van uw school uit voor een instructiebijeenkomst.
De instructie is vooral bedoeld voor nieuwe leden, maar uiteraard zijn álle ouders en medewerkers die betrokken
zijn bij de hoofdluiscontroles welkom. In West-Friesland zullen er twee instructiebijeenkomsten worden
georganiseerd. Deze zullen plaatsvinden op:

Dinsdag 1 november 2022 van 19:30-21:30 uur
Locatie: Wijkcentrum Kersenboogerd, Brederodegracht 1, 1628 LZ Hoorn.

Vrijdag 4 november 2022 van 09:30 -11:30 uur
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Locatie: Wijkcentrum De Bonte Veer, Wielewaal 1, 1602 PV Enkhuizen.

Doelstelling van de hoofdluisinstructie:
*   Nieuwe ‘luizenouders’ worden voorzien van praktische informatie om zelfstandig

te kunnen functioneren in de luizenwerkgroep op school.
*   Bestaande leden kunnen hun kennis opfrissen en ervaringen uitwisselen.
*   De richtlijn hoofdluis van het RIVM wordt uitgebreid onder de aandacht gebracht.

AFSCHEID TSO MEDEWERKERS

Op donderdag 6 oktober zullen wij met de kinderen afscheid nemen van “de overblijfjuffen”.
I.v.m. het continurooster maken wij geen gebruik meer van de tussenschoolse opvang.
Onder schooltijd zullen wij ze op passende wijze bedanken en gedag zeggen.
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