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Het schooljaar loopt bijna af; de laatste toetsen worden afgenomen, de rapporten worden ingevuld.
Gelukkig lijkt het weer iets koeler te worden de komende weken.
Overdracht directie taken
Het zijn voor mezelf bijzondere weken die in het teken staan van afsluiten en overdragen. Ik vind het
erg fijn dat ik ook daadwerkelijk aan een nieuwe enthousiaste directeur alles kan overdragen over
deze leuke school. Want wat heb ik met veel plezier op deze school gewerkt! Enthousiaste collega’s
(er kwamen er elk jaar een paar bij), een betrokken Medezeggenschapsraad en Ouderraad, gezellige
en initiatiefrijke kinderen en coöperatieve ouders. Samen hebben we een hele fijne en veilige school
voor de kinderen gebouwd. Met veel vertrouwen kan ik over 3 weken de sleutel overdragen aan
Jacqueline Hüther. En ga ik in de weken erna ‘onthechten’ van de Rank en de VCO. Ik hoop dat
Jacqueline met veel plezier haar werk gaat doen op de Rank.
Slechte bereikbaarheid school maandag 1 juli
Komende maandag staat de kraan wederom midden op de weg, zodat we
minder bereikbaar zijn voor ouders met de auto. Wilt u nog één keer uw auto
iets verder weg parkeren? (Kloosterplein, Vitringasingel etc.). Mocht dit
onhandig zijn, dan kunt u met uw auto richting school komen; er kan dan
geparkeerd worden in de Vijhestraat en via de boulevard kunt u dan de
binnenstad weer uit (dit kan tot 11 uur). Fietsen is uiteraard het handigst, maar
we begrijpen dat dit niet voor iedereen lukt. Vorige week ging het erg goed; uit
allerlei straatjes en steegjes zagen we ouders en kinderen richting de school lopen. Heel fijn dat we
dit op deze manier konden doen! Er staat wederom een verkeersregelaar om alles in goede banen te
leiden.
Terugblik studiedag team
Traditiegetrouw hadden we een studiedag na de afsluiting van de avondvierdaagse. De leerkrachten
van groep 1 en 2 hebben bij elkaar gezeten om een en ander af te stemmen voor het komend
schooljaar. De groepen 3 t/m 8 hebben overlegd hoe ze de zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis,
natuur) meer met elkaar konden laten verbinden. Dit ook met het oog op het onderwijs van de
toekomst; we zoeken een goede balans tussen kennisoverdracht van de leerkracht naar het kind en
het zelf op zoek gaan naar kennis door de kinderen. Op deze manier zijn de kinderen meer betrokken
bij deze vakken. Zowel de leerkrachten van 1/2 als de leerkrachten van groep 3 t/m 8 hebben goede
werkafspraken kunnen maken. U gaat hier volgend jaar meer over horen en zien!
Vacature groep 5/6
In groep 5/6 hadden we een vacature voor de maandag en dinsdag. We
zijn blij dat we hier ook een hele goede leerkracht voor hebben gevonden;
juf Aloysa Martens. Aloysa is momenteel werkzaam in Zeewolde en heeft
ook enkele jaren in Almere gewerkt. Een ervaren leerkracht dus!
Vacature groep 5/7 op woensdag
Volgend schooljaar werkt juf Rosa ma, di, do, vr. Inmiddels hebben we de
woensdag ook ingevuld; juf Kim gaat dit doen.

Afsluitende pleinborrel
Op 17 juli is de afsluitende pleinborrel. Dit jaar vanaf 17.30 uur,
aangezien er diverse hapjes te verkrijgen zijn. U heeft hier inmiddels
bericht over gekregen. Jacqueline Hüther en Aloysa Martens zullen ook
aanwezig zijn op deze borrel.
Afscheid groep 8
Op 16 juli nemen we afscheid van groep 8. Ze zijn inmiddels druk aan het
oefenen met de musical. We wensen Jozefien, Marije, Sam, Aalt, Robyn,
Miriam, Nienke, Vera, Britt, Fabienne, Tijn, Romy, Lotte, Noémi en Rosalie veel
plezier toe op hun nieuwe school. De familie Kienhuis verhuist naar Malta. We
wensen Chelsey, Neyomie en Giovanni samen met hun ouders goede jaren toe
op dit eiland.

11 juli inloop rapport
Op 5 juli krijgen de kinderen het rapport. Heeft u naar aanleiding van dit rapport vragen, dan kunt u
hiervoor op 11 juli bij de leerkracht terecht. Tussen 16.00 – 17.00 uur staat de deur open. U hoeft
hiervoor geen afspraak te maken. Komt u liever op een ander moment? Neem gerust contact op.

Verjaardagen
In de maand juli zijn de volgende kinderen jarig
7 juli Marije
8 juli Mink
8 juli Jaïr
9 juli Junas
10 juli Jayden
13 juli Britt
13 juli Fabienne
16 juli Sem
16 juli Linde
16 juli Mila
17 juli Tom
24 juli Miriam
27 juli Evi
29 juli Sven
In de maand augustus zijn de volgende kinderen jarig
1 aug. Marijn
2 aug. Mason
6 aug. Hugo
8 aug. Jesper
9 aug. Mathieu
11 aug. Christiaan
14 aug. Lise
16 aug. Nathan
20 aug. Stefan
20 aug. Romy
21 aug. Simon
23 aug. Lotte

23 aug. Bram
25 aug. Amiera
27 aug. Jozefien
28 aug. Lissy
28 aug. Sverre
30 aug. Victor
Iedereen van harte gefeliciteerd!

Belangrijke data:
5 juli
11 juli
11 juli
16 juli
17 juli
18 juli
19 juli
2 sept
2 sept.

rapport
10.30 uur doorschuifuurtje
inloop rapport
afscheid groep 8
pleinborrel vanaf 17.30 uur.
laatste schooldag!
start zomervakantie
weer naar school
Koffie staat klaar vanaf 8.15 uur.

Hartelijke groet, team De Rank

