Contact:
info@cbs-de-rank.nl
www.cbs-de-rank.nl
0341-416748
Mei 2019
We kunnen genieten van een lang Hemelvaartsweekend. Iedereen fijne en zonnige dagen gewenst!
Groepsverdeling
Ook dit jaar was de groepsverdeling weer een hele puzzel. Ik heb begrepen dat verschillende
scenario’s de ronde doen onder de ouders. Volgende week zullen we u hierover definitief
informeren.
Schoolreis
Het was een gezellige (en spannende) dag gisteren voor de kinderen. De
kinderen van groep 1 t/m 3 hebben zich prima vermaakt in het
Sprookjeswonderland in Enkhuizen. Het weer was daar prima; droog en
een klein zonnetje. Dat was iets anders in Hellendoorn; daar bleef de
regenwolk hardnekkig hangen. Ondanks de nattigheid hebben de
kinderen een leuke dag gehad in het Avonturenpark. Veel ouders hebben
geholpen; rijden, begeleiden, regelen etc. Heel hartelijk dank voor jullie hulp!
Ouderraad en Medezeggenschapsraad
Het afgelopen jaar zijn er wisselingen geweest in deze geledingen binnen de school. Voor het
komend jaar (en de rest van dit schooljaar) zitten de volgende ouders in de ouderraad:
• Ludo de Mots (voorzitter)
• Margreet Hemeltjen (secr.)
• Karolien Timmer
• Natasja Sloot
• Nicolien Bouter
• Sebastiaan vd Meer
• Wienanda Mazier
• Esther Petersen (namens het team)
In de medezeggenschapsraad hebben zitting:
Ouders:
Leerkrachten:
Wijnand de Zwaan (voorzitter)
Nicole Brink (secr.)
Petra Smit
Kim Los
Barbara Louissen
Rosa Smit Brouwer
GMR (Gemeenschappelijke MR van de VCO scholen)
Wijnand de Zwaan (namens de ouders)
Rogier vd Vrugt (namens het team)
Nieuwe meubilair
Even ter herinnering: vrijdag 7 juni en dinsdag 11 juni zijn alle kinderen vrij i.v.m. nieuw meubilair in
de groepen 3 t/m 8. Voor het sjouwen en / of uitpakken van het meubilair kunnen we hulp
gebruiken. U kunt zich hiervoor opgeven via de Parro app.

ICT; digitale schoolborden en computers
Volgend schooljaar worden alle digitale schoolborden vervangen binnen de gehele Stichting. Ook
worden computers en laptops (later in het schooljaar) vervangen. Op dit moment is een werkgroep
binnen de VCO bezig om zich te oriënteren op de digitale schoolborden. Als team gaan we met elkaar
in overleg over de aanschaf van nieuwe computers/laptops/chromebooks/tablets etc.
Doorschuifuurtje
Op donderdag 11 juli hebben we om 10.30 uur een doorschuifuurtje. De
kinderen gaan dan naar hun nieuwe klas. Ze maken kennis met de leerkracht
voor volgend schooljaar. Altijd erg prettig voor de leerlingen; dit haalt weer
wat spanning weg.
17 juli Pleinborrel
Er worden weer diverse activiteiten voorbereid. Eén hiervan is de jaarlijkse pleinborrel; dé afsluiting
van het schooljaar. U krijgt hier t.z.t. meer informatie over. Tijdens deze afsluiting is er volop drinken
en eten beschikbaar; vandaar dat we de starttijd hebben aangepast: 17.30 uur
Marge-dag 19 juli
De marge-dag is niet gebruikt dit schooljaar. Dit betekent dat de kinderen deze dag vrij zijn.
Verjaardagen
In de maand juni zijn de volgende leerlingen jarig:
3 juni
Elouise
4 juni
Djune
4 juni
Lotte
10 juni
Mart
11 juni
Fedde
11 juni
Lieuwe
14 juni
Willemijn
19 juni
Emma
23 juni
Nora
24 juni
Lynn
26 juni
Dinand
Iedereen van harte gefeliciteerd!

Belangrijke data:
30 en 31 mei
7 juni
10 juni
11 juni
17 t/m 20 juni
19 juni
21 juni
28 juni
11 juli
4 juli
16 juli
17 juli

Hemelvaart; alle kinderen vrij!
alle kinderen vrij ivm meubilair
2e pinksterdag; alle kinderen vrij!
alle kinderen vrij ivm meubilair
avondvierdaagse
ochtend 1 daagse groep 1 en 2
vergaderdag leerkrachten; alle kinderen vrij!
rapport
10.30 uur doorschuifuurtje
inloop rapport
afscheid groep 8
pleinborrel vanaf 17.30 uur.

Hartelijke groet, team De Rank

