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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. 26 januari Infobulletin

vr 27 januari Verjaardag meester Martijn

di. 31 januari Bijeenkomst bibliotheek

do 2 februari Verjaardag juf Tera

do. 2 februari
Studiemiddag

(school tot 12.00 uur)

ma 6 februari 19.00

uur

Inschrijving opent voor de

rapportgesprekken

wo. 8 februari

verjaardag Meester Dirk / meester

Colin/ verjaardag meester Colin /

juf Nicole

Tussen 13 februari

en 23 februari
Rapportgesprekken

do. 23 februari Infobulletin

25 febr. - 5 mrt. Voorjaarsvakantie

Tussen 06 en 30

maart
Schoolproject

woe. 29 maart
Studiemiddag

(school tot 12.00 uur)

do. 30 maart Infobulletin

do. 30 maart Afsluiting project

vr 31 maart Verjaardag juf Marina en juf Delana

di 18 april Verjaardag juf Annette

do. 20 april Infobulletin

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 Infobulletin

27 - 29 mei Pinksterweekend

2 juni Verjaardag juf Marjan

ma. 26 juni
Studiedag

Kinderen vrij

do. 29 juni Infobulletin

do. 20 juli Infobulletin

vr. 21 juli
Studiedag

Kinderen vrij

Chr Basisschool De Rank
ü www.rank.nl
� directie.rank@stichtingpenta.nl

http://www.rank.nl


STUDIEMIDAG

Donderdag 2 februari is er een studiemiddag met het team.

De kinderen hebben deze dag school tot 12.00 uur en zijn de middag vrij.
Tijdens de studiedagen werkt het team op school aan de kwaliteit van ons onderwijs

SCHOOLPROJECT

Na de voorjaarsvakantie starten we op school met het schoolproject ‘Welkom in de ruimte’.
In iedere groep wordt rond dit thema gewerkt. Daar hoort u ongetwijfeld via uw kind over terug. Het schoolproject
wordt donderdag 30 maart afgesloten. Over hoe we dat vorm gaan geven wordt u later geïnformeerd. We hebben er
zin om op deze manier weer wat meer verbinding binnen de school en groepen te realiseren.

NATIONALE VOORLEESDAGEN
Deze week zijn de Nationale Voorleesdagen van start gegaan. De Voorleesdagen
zijn van 25 januari t/m 4 februari. Op de Rank besteden we hier volop aandacht
aan. Ook organiseert de bibliotheek leuke activiteiten rond dit thema.
Door op deze link te klikken ontvangt u hier meer informatie over.

https://www.bibliotheekhoorn.nl/jeugd-en-jongeren/nationale-voorleesdagen2023.html

Verder zijn we voor deze periode ook op zoek naar ouders, opa's/oma's of andere
belangstellenden die het leuk vinden om in de klas van hun (klein)kind voor te lezen uit hun
lievelingsboek van vroeger. Mocht u liever uit een ander boek voorlezen dan is dit uiteraard
ook prima (op school zijn ook boeken beschikbaar) Uiteraard moet het boek geschikt zijn voor
de leeftijd van uw (klein) kind. Als u interesse hebt, kunt u dit aangeven bij de leerkracht van
uw (klein) kind. Houd er rekening mee dat het voorlezen niet langer dan een kwartier duurt.

We wensen iedereen alvast veel (voor) leesplezier!

RAPPORTGESPREKKEN
In de week van 13 februari en de week van 20 februari zullen de rapportgesprekken
plaatsvinden. Bij alle groepen (dus ook bij de kleuters) is naast de ouders ook het
kind aanwezig bij het gesprek met de leerkracht.

Maandag 6 februari om 19.00 uur kunt u via KWIEB inschrijven voor het gesprek, op
het tijdstip dat u het beste schikt. Wij verwachten dat iedereen zich inschrijft.
U kunt 10 minuten voor het gesprek aanwezig zijn om het rapport vast door te lezen.
Vrijdag 24 februari gaan alle rapporten met de kinderen mee naar huis.
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BIJEENKOMST BIBLIOTHEEK
Dinsdag 31 januari organiseren Anouk (leesconsulent) en Miranda
(ouderbegeleider) een bijeenkomst over voorlezen. Er wordt onder andere
verteld waarom voorlezen zo belangrijk is, tips tijdens het voorlezen, maar ook
meertaligheid komt aan bod.
Hierbij zijn alle ouders van de kleuterklassen van harte uitgenodigd.

ingekomen post

EXTRA REGELING VAN DE GEMEENTE HOORN
Een landelijke regeling heeft bepaald dat huishoudens met
een inkomen tot 120% van het sociaal minimum een
energietoeslag kunnen krijgen. Gebleken is dat veel
mensen die meer verdienen de energietoeslag ook goed
kunnen gebruiken. Daarom heeft de gemeente Hoorn

besloten ook huishoudens die tot 150% van het sociaal minimum verdienen,
een energietoeslag te verstrekken. Het gaat om een bedrag van 550 euro.
Op de website van de gemeente Hoorn vindt u meer informatie over het

aanvragen van de toeslag.

ONDERSTEUNINGSPLANRAAD
De Ondersteuningsplanraad (OPR) van het samenwerkingsverband Passend onderwijs
West-Friesland is op zoek naar nieuwe leden. In de bijlage leest u hier meer over.
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