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Beste ouders/verzorgers, 
 

U ontvangt aan het begin van het schooljaar dit boekje. Het zijn de bijlagen 
van onze schoolgids. De volledige schoolgids is op onze site te vinden. In dit  
boekje vindt u vooral praktische informatie die voor dit school jaar belangrijk 

is. 
 

Ook geven wij u een jaarkalender, hierin zijn alle belangrijke data 
aangegeven. Natuurlijk kunnen we aan het begin van het schooljaar nog niet 
alles plannen maar vakanties, studiedagen, kerstfeest etc. kunt u hier al wel 

in vinden. 
 

Wij houden u verder op de hoogte via de weekbrief. Deze ontvangt u iedere 
maandag. 

 
Voor verdere informatie verwijzen wij u ook naar de site van school. Hier 

vindt u na activiteiten altijd foto’s; er zijn fotoboeken per locatie. Ook heeft 
iedere groep een eigen pagina met korte informatie en/of foto’s. 

Bij buitenactiviteiten, zoals bijv. sportdagen geven wij in het nieuwe 
schooljaar op de site aan of de activiteit wel of niet doorgaat naar aanleiding 

van de weersverwachting. 
 

Dan wensen wij u allemaal een fijn schooljaar toe. We gaan er weer een 
mooi jaar van maken en hopen ons motto ook dit jaar weer toe te passen: 

Samen leren door samen te spelen en samen te werken! 
Wij willen dit graag samen met u waarmaken! 

 
 

Team CBS De Rank 
 
 

 
 

 

KalenderBeste ouders/verzorgers, 

 
U ontvangt aan het begin van het schooljaar dit boekje. Het zijn de bijlagen 

van onze schoolgids. De volledige schoolgids is op onze site te vinden. In dit  
boekje vindt u vooral praktische informatie die voor dit school jaar belangrijk 

is. 
 

Ook geven wij u een jaarkalender, hierin zijn alle belangrijke data 
aangegeven. Natuurlijk kunnen we aan het begin van het schooljaar nog niet 
alles plannen maar vakanties, studiedagen, kerstfeest etc. kunt u hier al wel 

in vinden. 
 

Wij houden u verder op de hoogte via de weekbrief. Deze ontvangt u iedere 
maandag. 

 
Voor verdere informatie verwijzen wij u ook naar de site van school. Hier 

vindt u na activiteiten altijd foto’s; er zijn fotoboeken per locatie. Ook heeft 
iedere groep een eigen pagina met korte informatie en/of foto’s. 



Groepsindeling 2017-2018 

 
Locatie Oranjelaan: 
 
Groep  Leerkracht Werkt op 

Groep 
1/2A 

Marianne Sohadi 
Dineke van Hout 

maandag t/m woensdag 
donderdag - vrijdag 

Groep 
1/2B 
 

Marjolijn Bos 
Mariska Strijbis 

maandag t/m woensdag 
donderdag - vrijdag 

Groep 1C Catharien Höhle 
Natasja Bezemer 

maandag en dinsdag 
donderdag en vrijdag 
woensdag om de beurt 

Groep 3A 
 

Tanya van Buuren maandag t/m vrijdag 

Groep 
3B/4B 
 

Elseline Joppe 
 

maandag t/m vrijdag 
 

Groep 4A 
 

Marliese van Rooijen 
Remco Nijssen 

maandag t/m vrijdag 
vrijdag om de week 
 

Groep 5A 
 

Eline Weeda 
Suzanne de Waard 

maandag t/m woensdag 
donderdag en vrijdag 

Groep 6A Esther Schaap 
Irene Schuurman-Hess 
 

maandag en dinsdag 
donderdag en vrijdag 
woensdag om de beurt 

Groep 7A Anne Boorsma 
 

maandag t/m vrijdag 
 

Groep 8A Gerard Mijnans 
Jacqueline de Jong 

maandag  t/m vrijdag 
vrijdag om de week 

 
 
 
 

 

 

 

 



Locatie Lisstraat: 
 
Groep Leerkracht  Werkt op: 

Groep 1/2D Erzi Bakker 
 
Györgyi de Haas 

maandag – dinsdag  
donderdag - vrijdag 
woensdag  
 

Groep 1/2E 
 
 

Willy van ‘t Hoff 
 
Marianne Sohadi 

maandag t/m woensdag en 
vrijdag 
donderdag 
 

Groep 1F Gerry Grimm 
Györgyi de Haas 

maandag t/m woensdag 
donderdag en vrijdag 
 

Groep 3C Mathilde v.d. Belt maandag t/m vrijdag 

Groep 3D Angela Bhagwandas 
Sandra van Gemert 
 

maandag, dinsdag, donderdag 
woensdag en vrijdag 

Groep 4C 
 

Daisy van  
Beveren 
Monique Mensen 
 

maandag, dinsdag,  
donderdag, vrijdag 
woensdag 

Groep 5B 
 

Marianne Huzen 
Monique Mensen 

maandag t/m donderdag 
vrijdag 

Groep 6B 
 

Kimberly Groenewegen 
 

maandag t/m vrijdag 
 
 

Groep 7B Meike Schoonmade 
 
 

maandag t/m vrijdag 

Groep 8B 
 

Caroline de Kievit maandag t/m vrijdag 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
Aanwezigheid directie 
Als u iemand van de directie wilt spreken zijn wij hiervoor de volgende dagen 
aanwezig: 
 
     

 Oranjelaan Lisstraat 
 

Maandag Hélène Steffen 
Patricia van Campen 

 

Dinsdag Patricia van Campen Hélène Steffen 
Monique Mensen 

Woensdag Hélène Steffen (*) 
 

Hélène Steffen (*) 
 

Donderdag Hélène Steffen(*) 
Patricia van Campen  

Hélène Steffen(*) 
Monique Mensen 
 

Vrijdag 
 

Hélène Steffen(*) 
Patricia van Campen 

Hélène Steffen(*) 
Monique Mensen 

 
 (*) Hélène Steffen is de hele week ambulant. Op woensdag, donderdag en vrijdag is 
zij afwisselend aanwezig op de Oranjelaan of op de Lisstraat. 
 
Monique Mensen werkt op de Lisstraat als locatieleider op de dinsdag en donderdag. 
Op vrijdag werkt zij in groep 5b en op woensdag in 4b. Patricia van Campen werkt 
als locatieleider op de Oranjelaan. Zij is ook intern begeleider op de Oranjelaan en is 
aanwezig op maandagochtend, dinsdag, donderdag en vrijdag. 
 
Natuurlijk zijn we op beide gebouwen wel telefonisch bereikbaar.  
 
Overig personeel 

 Marion van Putten (groep 3 t/m 8 Lisstraat), Patricia van Campen (groep 3 t/m 
8 Oranjelaan) en Dineke Wesdijk (kleutergroepen) zijn Intern Begeleider en 
werken aan de zorgverbreding. Marion werkt op maandag en donderdag. 
Dineke werkt op dinsdag en woensdag. Patricia is op maandagochtend, 
dinsdag, donderdag en vrijdag aanwezig.  

 

 Extra ondersteuning aan de kinderen (rt) wordt dit schooljaar gegeven door 
Marjo van Loenhout (Oranjelaan)en Dorine Blom (Lisstraat). 

 

 Christiaan Ernst is als vakleerkracht lichamelijke opvoeding aan onze school 
verbonden. Hij geeft les op woensdagmorgen (Lisstraat) en donderdagmorgen 
(Oranjelaan) 

 

 Anja Groeneveld is administratief medewerkster. 
 

 Nico van der Doe werkt op maandag. Hij beheert ict en regelt 
computeronderwijs op onze school. 

 
  



Wat doet uw kind op school? 
Hieronder geven we u een overzicht van de vakken en ontwikkelingsgebieden waar 
we in de lessen op school aan werken. U kunt tevens zien hoeveel tijd (in uren) 
hieraan gemiddeld wordt besteed in welke groep. Dit zijn het aantal uren per week. 

 

                                          

Vak/ontw.gebied  

Groep 
1/2 

Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8 

Bewegings- 
onderwijs en spel 

7½ 1½ 1½ 1½ 1½ 1½ 1½ 

Gebruik van ont- 
wikkelingsmateriaal 

8¼       

Taalvorming  7 7 5¼ 5¼ 5¼ 5¼ 

Lezen en begrijpend  
lezen 

5¼ 3¾ 3½ 2¾ 2 2 2 

Schrijven  1 1 1 1 ½ ½ 

Rekenen  
en wiskunde 

2½ 4½ 5 5½ 5½ 5½ 5½ 

Engelse taal      ¾ ¾ 

Wereldoriëntatie  
kennisgebieden 

 ½ ¾ 3 3¾ 3¼ 3¼ 

Sociale redzaamheid  ¾ ½ ½ ½ ¾ ¾ 

Expressie en crea- 
tieve vorming 

¾ 3½ 2¾ 3 3 3 3 

Levensbeschouwing 
Godsdienstonderwijs 

1½ 2 2 2 2 2 2 

Pauze  1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 
 
 
 

Regels en afspraken op onze school 
 

We vinden het op onze school heel belangrijk als alle 
kinderen met plezier naar school gaan. We willen ook dat 
CBS De Rank voor alle kinderen een veilige school is. We 
denken dat het daarom belangrijk is dat we ons allemaal 
aan bepaalde regels en afspraken houden. In de eerste 
week van ons schooljaar stellen we de klassenregels op, 
hierbij worden de kinderen betrokken. Het gaat natuurlijk 
over hoe we met elkaar omgaan in de klas. De regels zullen 
zichtbaar aanwezig zijn in de klas zodat er steeds over 
gesproken kan worden. 
Daarnaast zijn er ook de standaardregels die voor alle kinderen op school gelden: 

 

 We spreken met elkaar af dat we rustig door de gang lopen, individueel op 
de trap rechts aanhouden maar als we met de hele klas lopen, houdt ieder 
kind zich vast aan de leuning. 

 

 We parkeren onze fietsen op de juiste plaats op het schoolplein, ook 
stepjes moeten daarbij neergezet worden.  

 



 Mobiele telefoons gebruiken wij op school niet, tenzij de leerkracht het 
aangeeft. De telefoon van de kinderen mag niet aanstaan onder schooltijd.  
De afspraak is duidelijk: we zien en horen de mobiele telefoon niet. Ook 
niet in de pauze. We zien hier streng op toe omdat wij niet willen dat 
kinderen foto’s en filmpjes onder schooltijd van elkaar maken en misschien 
wel ongevraagd op internet of sociale media plaatsen. 

 

 We werken netjes in de klas en gaan netjes met ons materiaal om. In groep 
3 leren kinderen eerst te schrijven met een potlood, halverwege groep 3 
introduceren we de Stabilo-pen en hier blijven we op school mee schrijven. 
In groep 3 krijgen de kinderen van school deze pen. De kinderen van groep 
4 t/m 7 schrijven vanaf dit schooljaar verplicht met een Stabilo-pen. Als uw 
kind de pen kwijt is, is het de bedoeling om zelf voor een nieuwe pen te 
zorgen. In groep 8 adviseren wij ook zo’n pen aan te schaffen voor uw kind. 
 

 
Dit schooljaar gaan we in de eerste maanden extra werken aan de thema’s 
betrokkenheid en welbevinden. Kinderen moeten zich prettig voelen in de klas, 
dan pas komen zij tot leren. Betrokkenheid heb je nodig om echt bij de les te zijn 
en te blijven. In alle klassen geven wij op een positieve manier les. We benoemen 
wat er goed gaat en we willen op een vriendelijke manier lesgeven. Toch is het 
soms ook nodig om aan te geven dat we bepaald gedrag van een kind niet willen 
accepteren. 
Afgelopen maanden en op de eerste studiedag (18 augustus) hebben we als team 
gewerkt aan het zogenaamde time-out plan. We vinden het belangrijk om met alle 
kinderen op dezelfde manier met dit soort regels om te gaan. Kinderen staan bij 
ons niet op de gang als ze niet luisteren naar de leerkracht en omdat we het 
belangrijk vinden dat er altijd zicht is op de kinderen. We werken met elkaar aan 
hetzelfde plan zodat het voor kinderen, ouders en leerkrachten duidelijk is wat de 
stappen zijn die we kunnen doorlopen. We vinden het belangrijk om dit met u te 
delen. 
Als een kind zich tijdens de les niet aan de regels houdt, kan een kind een ander 
plekje krijgen in de klas. Daarnaast is er vanaf dit schooljaar in iedere klas een 
time-out plaats. Het kind kan er zelf voor kiezen om even apart te gaan zitten maar 
de leerkracht kan ook aangeven dat het kind hier moet gaan werken. Bij heftig 
gedrag gaat het kind naar een andere klas, natuurlijk stellen wij u als ouders 
daarvan ook op de hoogte. Wanneer u het zogenoemde time-outplan uitgebreid 
wil doornemen verwijzen wij u naar onze schoolgids. 
 
Schooltijden 
We vinden het erg fijn als de lessen op tijd kunnen beginnen. De kinderen kunnen bij 
ons 10 minuten voor de les de school binnen komen. Wij willen graag om 8.30 uur en 
om 13.15 uur met de les beginnen. Ouders kunnen bij de kleutergroepen meelopen 
in de klas. In groep 3 mag dit tot de herfstvakantie. In de hogere klassen stellen wij 
het erg op prijs als u op de gang afscheid neemt. Een belangrijke boodschap kunt u 
aan de leerkracht kort doorgeven, maar u kunt deze ook op een briefje schrijven en 
uw kind aan de juf of meester laten geven. We willen er deze tijd graag zijn voor de 
kinderen! Na schooltijd kunt u altijd even een vraag stellen of een afspraak maken 
voor een gesprek.   
 



 
Ziek 
Als uw zoon of dochter ziek is en niet naar school kan komen, meldt u 
ons dit dan tussen 8.00 uur en 8.20 uur. Dit om ongerustheid te 
voorkomen en te zorgen dat alle lessen op tijd kunnen beginnen. Ook 
tandarts- of huisartsbezoek graag op dit tijdstip doorgeven! Als een 
leerling door ziekte langere tijd van school wegblijft, blijven we graag op 
de hoogte van het verloop. Natuurlijk zullen we zelf ook geregeld 
informeren hoe het gaat als uw kind langere tijd ziek is. 
 
Ouders op school 
We vinden het belangrijk dat er goed contact is tussen ouders en leerkrachten op 
school. Laten we het contact open houden. We willen tenslotte allemaal het beste 
voor uw kind! Voor vragen over uw kind kunt u altijd bij de leerkracht terecht, 
daarna is er natuurlijk altijd een gesprek mogelijk met de intern begeleider, de 
locatieleiders of de directeur. 
We vinden het heel fijn als ouders ons willen helpen bij de activiteiten. Zo vragen 
we via de weekbrief regelmatig of u begeleider wilt zijn bij een uitstapje of een 
activiteit in de klas. U kunt zich hiervoor altijd aanmelden bij de leerkracht. 
De ouders van de oudercommissie en de MR vergaderen op school om 
activiteiten voor te bereiden of om mee te denken over het beleid. 

 
 
De medezeggenschapsraad (MR) 
Ouders en leerkrachten die mee willen praten 
en denken over een stukje beleid op school 
deelnemen aan de MR. 
  

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:  

In de ochtend van 8.30 uur tot 12.00 uur.  
In de middag van 13.15 uur tot 15.15 uur.  

Woensdag: 
In de ochtend van 8.30 uur tot 12.15 uur. 
Op woensdagmiddag zijn de kinderen vrij.  

 
 

 
 

 

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:  

In de ochtend van 8.30 uur tot 12.00 uur.  
In de middag van 13.15 uur tot 15.15 uur.  

Woensdag: 
In de ochtend van 8.30 uur tot 12.15 uur. 
Op woensdagmiddag zijn de kinderen vrij.  

 
 

 
 

 

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:  

In de ochtend van 8.30 uur tot 12.00 uur.  
In de middag van 13.15 uur tot 15.15 uur.  

Woensdag: 
In de ochtend van 8.30 uur tot 12.15 uur. 
Op woensdagmiddag zijn de kinderen vrij.  

 
 

 
 

 

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:  

In de ochtend van 8.30 uur tot 12.00 uur.  
In de middag van 13.15 uur tot 15.15 uur.  

Woensdag: 
In de ochtend van 8.30 uur tot 12.15 uur. 
Op woensdagmiddag zijn de kinderen vrij.  

 
 

 
 

 

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:  

In de ochtend van 8.30 uur tot 12.00 uur.  
In de middag van 13.15 uur tot 15.15 uur.  

Woensdag: 
In de ochtend van 8.30 uur tot 12.15 uur. 
Op woensdagmiddag zijn de kinderen vrij.  

 
 

 

Namens de ouders: 

 Maartje Kleinmann 

 Martine van Westenbrugge 

 Sharon Koeslag 
 
 

 
 

 

Namens de ouders: 

 Maartje Kleinmann 

 Martine van Westenbrugge 

 Sharon Koeslag 
 

Namens het personeel: 

 Marianne Sohadi 

 Irene Schuurman Hess 

 Erzi Bakker 
 
 

 

Namens het personeel: 

 Marianne Sohadi 

 Irene Schuurman Hess 

 Erzi Bakker 
 
 

 



De Actieve Ouder Commissie (AOC) 
Ouders die graag willen helpen met allerlei activiteiten die voor de kinderen 
worden georganiseerd kunnen zich aanmelden voor de AOC. Op dit moment 
hebben we een volledige AOC. Aanmelden verloopt via de voorzitter van de AOC. 

 

 
  

Gymrooster 

 
Oranjelaan – gymzaal Den Oert 
 

Maandagmiddag: 
Groep 7 en 8    13.45 uur tot 15.15 uur 
 
Dinsdagmiddag:  
Groepen 4    13.45 uur tot 15.15 uur 
  
Donderdagochtend:    vakleerkracht 
Groepen 3    08.30 uur tot 10.00 uur (samen met juf Tanya) 
Groep 6        10.30 uur tot 12.00 uur 
 
Vrijdagochtend: 
Groep 5     08.30 uur tot 10.00 uur 
 
  
 
Lisstraat – gymzaal Geraniumstraat  
  
Dinsdagmorgen:   
Groep 8     08.30 uur tot 09.15 uur 
Groep 5    10.45 uur tot 12.00 uur 
  

Lisstraat 

 Nicole van der Meer 

 Natasja Freling 

 Jessica Dekker 

 Linda Bruijnstens (vz) 

 Michelle Karelse 

 Evelien Veltink 

 Mirella de Graaf 

 Denise de Roodt 

 Conny Pelkman 

 Bianca van der Berg 

 Marijke de Graaf 
 

 
 

 

Lisstraat 

 Nicole van der Meer 

 Natasja Freling 

 Jessica Dekker 

 Linda Bruijnstens (vz) 

 Michelle Karelse 

 Evelien Veltink 

 Mirella de Graaf 

 Denise de Roodt 

 Conny Pelkman 

 Bianca van der Berg 

 Marijke de Graaf 
 

 
 

 

Lisstraat 

 Nicole van der Meer 

 Natasja Freling 

 Jessica Dekker 

 Linda Bruijnstens (vz) 

 Michelle Karelse 

 Evelien Veltink 

 Mirella de Graaf 

 Denise de Roodt 

 Conny Pelkman 

 Bianca van der Berg 

 Marijke de Graaf 
 

 

Oranjelaan 

 Saskia Zaal 

 Sonja Montero de Ruiter (vz) 

 Kelly de Knoop 

 Krystle de Pender 

 Marion Doruyter 

 Linda Eijpe 

 Paula van der Berghe 

 Claudia Leenheer 

 Stephanie Hokke 

 Willem Kleinmann 
Bianca Klerks 
Mieke Dornstedt 
 

 

Oranjelaan 

 Saskia Zaal 

 Sonja Montero de Ruiter (vz) 

 Kelly de Knoop 

 Krystle de Pender 

 Marion Doruyter 
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 Paula van der Berghe 
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 Stephanie Hokke 
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Oranjelaan 

 Saskia Zaal 

 Sonja Montero de Ruiter (vz) 

 Kelly de Knoop 

 Krystle de Pender 

 Marion Doruyter 

 Linda Eijpe 

 Paula van der Berghe 

 Claudia Leenheer 

 Stephanie Hokke 

 Willem Kleinmann 
Bianca Klerks 
Mieke Dornstedt 
 

 

Oranjelaan 



Dinsdagmiddag: 
Groepen 3   13.30 uur tot 14.45 uur 
  
Woensdagmorgen:    vakleerkracht 
Groep 4    08.30 uur tot 09.45 uur 
Groep 6     09.45 uur tot 11.00 uur 
Groep 7     11.00 uur tot 12.15 uur 
 
Vrijdagmiddag: 
Groep 8         14.30 uur tot 15.15 uur 

 
 

Aanmelding  
Kinderen van drie jaar kunnen aangemeld worden op onze school. U kunt hiervoor 
altijd (telefonisch) een afspraak maken. ‘Nieuwe’ ouders krijgen een rondleiding 
door de school en een gesprek waarna de inschrijving plaats kan vinden. Op de 
Lisstraat kunt u een afspraak maken met Monique Mensen. Op de Oranjelaan 
kunt u een afspraak maken met Patricia van Campen. Om aan de school te 
wennen kan een kind drie ochtenden op school komen kijken. 
 
Schoolfonds 
De school krijgt van het Rijk een bepaald bedrag per leerling. Dit bedrag is echter 
niet toereikend om alle noodzakelijke kosten voor bijvoorbeeld materiaal, feesten, 
vieringen en verzekeringen te dekken. Daarom vraagt De Rank, net als de meeste 
scholen in Nederland, een vrijwillige ouderbijdrage, het schoolfonds. Van deze 
bijdrage moeten in principe alle zaken worden bekostigd waarvoor de school geen 
subsidie ontvangt.  

Omdat elk kind op school hiervan profiteert vinden wij het 
vanzelfsprekend dat deze bijdrage dan ook door iedereen wordt 
betaald. Als betaling in één keer voor u een probleem is kunt u 
contact opnemen met de locatieleider of directeur. Er wordt dan 
een afspraak gemaakt om in termijnen te betalen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De bijdrage voor de schoolreis hoeft niet apart te worden betaald, maar u kunt per 
kind één totaalbedrag overmaken en dit is dus voor het schoolfonds inclusief de 
schoolreis. Ook het betalen van de schoolreis is niet verplicht maar betekent wel 
dat uw kind niet mee kan gaan met het schoolreisje. 
 
 

De bedragen zijn: 
 
Eerste kind:   € 52,50 
Tweede kind:  € 50,00 
Vanaf het derde kind: € 47,50 
 
Uw kind in groep 8:  € 30,00 voor schoolfonds  

+ € 75,00 voor het schoolkamp 
 
 

 
 

 

De bedragen zijn: 
 
Eerste kind:   € 52,50 
Tweede kind:  € 50,00 
Vanaf het derde kind: € 47,50 
 
Uw kind in groep 8:  € 30,00 voor schoolfonds  

+ € 75,00 voor het schoolkamp 



U wordt verzocht om het schoolfondsbedrag zelf over te maken. Vermeldt u 
alstublieft duidelijk de voornaam, achternaam en groep (cijfer en letter) van uw 
kind. Het IBAN-nummer is: NL57INGB0002517987 t.n.v. CBS De Rank 
 
 
Schoolvakanties 
 
Herfstvakantie:  16 oktober t/m 20 oktober 2017 
Sinterklaas:  5 december: ‘s middags vrij 
Kerstvakantie: 22 december 12.00 uur t/m 5 januari 2018 
Voorjaarsvakantie: 26 februari t/m 2 maart 2018 
Pasen:  30 maart t/m 2 april 2018 
Meivakantie:  27 april t/m 11 mei 2018 
Pinksteren:  21 mei 2018 
Zomervakantie: 16 juli t/m 24 augustus 2018 
 
 
Studiedagen 
De leerkrachten hebben in de loop van het schooljaar een aantal dagen en 
dagdelen cursussen en vergaderingen, dit noemen we de studiedagen. De 
kinderen zijn dan vrij. In het nieuwe schooljaar zijn de kinderen vrij op: 
 
Maandag 11 september         Dinsdag 3 april 
Vrijdagmiddag 13 oktober      Donderdag 26 april 
Woensdag 15 november        Dinsdag 22 mei 
Woensdag 6 december          Donderdagmiddag 12 juli (onder voor behoud) 
Vrijdagmiddag 23 februari      Vrijdag 13 juli 
 
 
 
Op vrijdagmiddag 6 oktober zijn de kinderen van groep 1 
t/m 4 van de Lisstraat vrij. Deze middag wordt alles 
klaargezet voor de rommelmarkt die wordt gehouden op 
zaterdag 7 oktober. 
 
Overige belangrijke data vindt u in de kalender! 
 
 
Weekbrief 
Wilt u zich op onze site aanmelden voor de weekbrief. Iedere schoolweek is er op 
maandag een nieuwe brief. Om goed op te hoogte te zijn is het heel belangrijk dat 
u deze brief iedere week leest. Wij adviseren u belangrijke data over te nemen in 
uw agenda. 
 
De weekbrief vindt u op onze site: www.derank-vcpo.nl  
U kunt bij het kopje nieuws, alle weekbrieven lezen maar u kunt zich ook 
aanmelden voor de weekbrief. Als u uw naam en emailadres invult krijgt u iedere 
maandag de weekbrief toegestuurd. 
 
 

http://www.derank-vcpo.nl/


Als dit voor u geen optie is dan kunt u aan de leerkracht vragen of u een geprinte 
versie kunt krijgen. Deze wordt dan op maandag uitgedeeld aan uw oudste kind 
op onze school. 
 
 
Klasbord 
Klasbord is een app die wij op school gebruiken. U kunt zich hier als ouders op 
aanmelden. De leerkracht zet op deze app specifieke informatie voor de klas en 
soms ook leuke foto’s. 
 
Ook dit jaar gaan wij weer met Klasbord gaan werken. Wij hopen dat u zich 
allemaal aanmeldt dit schooljaar. Als u zich niet aanmeldt, horen wij dit graag van 
u. Het is vanuit school namelijk een prettige manier van communiceren. 
 
 
Hoofdluis 
Iedere leerling moet in het bezit zijn van een luizencape. Nieuwe kinderen krijgen 
er één van de leerkracht.  
 
Na iedere vakantie van een week of langer worden 
alle kinderen op school gecontroleerd op hoofdluis. 
Deze controle vindt plaats door ouders. 
 
De controlerende ouders vertellen hun bevindingen 
alleen aan de leerkracht en aan de locatieleider. De 
leerkracht brengt de ouders van de kinderen met hoofdluis persoonlijk op de 
hoogte. De school wil dat de kinderen bij wie hoofdluis is geconstateerd, direct na 
de melding behandeld worden met de daartoe bestemde middelen en dat de 
geadviseerde maatregelen in acht worden genomen. Geadviseerd wordt om, als 
er hoofdluis is geconstateerd, elke dag te kammen en dat 14 dagen lang. 
Voor advies kunt u altijd terecht bij de locatieleider.  
 
Na 3 weken volgt er in de klas waarin hoofdluis is geconstateerd een her controle. 
Als blijkt dat er nog steeds hoofdluis is, volgt er eventueel nog een extra controle 
na ongeveer 3 weken. Zwemmen kan de werkzaamheid van anti-
hoofdluismiddelen verminderen. 
 
Mocht u zelf thuis hoofdluis constateren dan moet u dit doorgeven aan de 
leerkracht of aan de locatieleider, de hele klas wordt in dat geval extra 
gecontroleerd. 
 
De kinderen in de klas krijgen een briefje mee als er bij iemand in de klas 
hoofdluis is geconstateerd, u kunt in die periode dan ook bij uw eigen kind extra 
alert zijn. Natuurlijk noemen we hierbij nooit de naam van het kind. 
 
 
  



Overblijven/ voorschoolse opvang/naschoolse opvang 
 
Heeft u behoefte aan opvang voor uw kind voor de 
school begint, voor de lunchpauze of nadat de school 
is geëindigd? Dan kunt u contact op met SKS Alles 
Kids of bezoek www.sksalleskids.nl. SKS Alles Kids 
vangt kinderen op tussen de 0-13 jaar in 38 locaties 
in Spijkenisse. 
 
Overblijven op de Oranjelaan 
Veel kinderen blijven tussen de middag op school eten. Daarom hebben we met 
ingang van dit schooljaar besloten dat de kinderen in drie groepen eten. De 
kleuters eten met elkaar in een lokaal beneden. De kinderen uit groep 3 t/m 5 eten 
met elkaar in het speellokaal en groep 6 t/m 8 eet met elkaar in een lokaal boven. 
De kinderen nemen eigen eten en drinken mee, dit wordt gekoeld bewaard. 
Na het eten gaan zij spelen in het speellokaal of buiten. 
 
Overblijven op de Lisstraat 
Op de Lisstraat eten de kinderen met elkaar in het speellokaal. De tafels zijn dan 
gedekt. Kinderen nemen geen eten en drinken mee van thuis. Na het eten gaan zij 
spelen in het speellokaal of buiten. 
 

 
 
 
 
 
 

Wat biedt onze BSO? 
 

 Opvang voordat de school begint 

 Opvang voor tussen de middag 

 Opvang na schooltijd 

 Zij vangen uw kind op in reguliere 
schoolvakanties, op adv-dagen 
en studie(mid)dagen 

 Zij halen uw kind met lunchtijd 
en/of na schooltijd op (lopend of 
via een busje) 

 Er worden activiteiten 
georganiseerd of workshops op 
sportief of creatief gebied 

 

 Zij hebben een sportteam dat volop 
sportieve activiteiten organiseert, 
zoals boogschieten, flagbal, 
kinderyoga en Zumba 

 Op woensdagmiddag bieden zij 
ABC zwemles aan, onder 
opvangtijd! 

 Regelmatig plannen zij  uitjes met 
de kinderen zoals naar museum, 
dierentuin e.d. 

 Deze medewerkers zijn 
gediplomeerd en bezitten allemaal 
een Verklaring van Gedrag (VOG) 
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BSO Sam Sam Basisschool CBS De Rank - Oranjelaan werkt samen met BSO 
Sam Sam. Deze BSO vindt u in het centrum van Spijkenisse aan de 
Industriestraat 4 (in sportschool Delta Sport). Deze BSO heeft verschillende 
ruimtes tot de beschikking. Zo is er een atelier, Barbie kamer, bouwkamer en voor 
de oudere kinderen een chill-ruimte en een spelletjes kamer. Ook bieden zij op 
dinsdag en donderdag fit en fun lessen aan. Kinderen krijgen tijdens deze lessen 
verschillende sporten aangeboden. Wilt u een kijkje nemen op BSO Sam Sam, 
dan is dat altijd mogelijk. U kunt dan contact opnemen met BSO Sam Sam op 
telefoonnummer 06-13 08 59 28. 
 
BSO  Villa Kakelbont 
Basisschool CBS De Rank – locatie Lisstraat werkt samen met BSO Villa 
Kakelbont. Deze BSO vindt u in het de wijk Noord aan de Willemshoevelaan 10. 
Deze BSO heeft verschillende ruimtes tot de beschikking. Zo is er een atelier, 
huiskamer, bouwkamer en voor de oudere kinderen een chill-ruimte en een 
spelletjes kamer. Wilt u een kijkje nemen op BSO Villa Kakelbont, dan is dat altijd 
mogelijk. U kunt dan contact opnemen met BSO Villa Kakelbont op 
telefoonnummer 0181-62 06 47. 
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    augustus   september   oktober 

mcdi         2   

d 1 ZOMERVAKANTIE     3   

w 2 ZOMERVAKANTIE     4   

d 3 ZOMERVAKANTIE     5   

v 4 ZOMERVAKANTIE 1   6 Mi gr 1-4 Lisstraat vrij 

          7 ROMMELMARKT 

m 7 ZOMERVAKANTIE 4 Oudervertelmiddag/avond 9   

d 8 ZOMERVAKANTIE 5   10   

w 9 ZOMERVAKANTIE 6   11   

d 10 ZOMERVAKANTIE 7 

Openingsdienst / 

Oudervertelmiddag 12   

v 11 ZOMERVAKANTIE 8   13 STUDIEMIDDAG 

              

m 14 ZOMERVAKANTIE 11 STUDIEDAG 16 HERFSTVAKANTIE 

d 15 ZOMERVAKANTIE 12   17 HERFSTVAKANTIE 

w 16 ZOMERVAKANTIE 13 kamp groepen 8 18 HERFSTVAKANTIE 

d 17 ZOMERVAKANTIE 14 kamp groepen 8 19 HERFSTVAKANTIE 

v 18 ZOMERVAKANTIE 15 kamp groepen 8 20 HERFSTVAKANTIE 

              

m 21 1e schooldag 18   23   

d 22   19   24   

w 23   20   25   

d 24   21 Leerlingenraadvergadering 26   

v 25   22   27   

              

m 28   25   30   

d 29   26   31   

w 30   27       

d 31 Start projectgroep 28       

v     29       

 
  



    november   december   januari 

m         1 KERSTVAKANTIE 

d         2 KERSTVAKANTIE 

w 1       3 KERSTVAKANTIE 

d 2 Schoolfotograaf     4 KERSTVAKANTIE 

v 3 Schoolfotograaf 1   5 KERSTVAKANTIE 

              

m 6   4   8   

d 7   5 Sintviering; middag vrij 9   

w 8   6 STUDIEDAG 10   

d 9   7   11   

v 10   8   12   

              

m 13   11   15   

d 14   12   16   

w 15 STUDIEDAG 13   17   

d 16   14   18   

v 17   15   19   

              

m 20   18   22   

d 21 Leerlingenraadvergadering 19   23   

w 22   20 Kerstviering 24   

d 23   21 Kerstviering 25   

v 24   22 Kerst middag vrij 26   

              

m 27   25 KERSTVAKANTIE 29   

d 28   26 KERSTVAKANTIE 30   

w 29   27 KERSTVAKANTIE 31   

d 30   28 KERSTVAKANTIE     

v     29 KERSTVAKANTIE     

 
  



    februari   maart   april 

m         2 PASEN 

d         3 STUDIEDAG VCPO 

w         4   

d 1   1 VOORJAARSVAKANTIE 5   

v 2 Leerlingenraadvergadering 2 VOORJAARSVAKANTIE 6   

              

m 5   5   9   

d 6   6   10   

w 7 OPEN DAG De Rank 7   11   

d 8   8   12   

v 9   9   13   

              

m 12   12   16   

d 13   13   17 IEP EINDTOETS 

w 14   14   18 IEP EINDTOETS 

d 15   15 Kangoeroewedstijd 19   

v 16   16   20   

              

m 19   19   23   

d 20   20   24   

w 21   21   25 KONINGSSPELEN 

d 22   22   26 STUDIEDAG 

v 23 STUDIEMIDDAG 23   27 KONINGSDAG VRIJ 

              

m 26 VOORJAARSVAKANTIE 26   30 MEIVAKANTIE 

d 27 VOORJAARSVAKANTIE 27       

w 28 VOORJAARSVAKANTIE 28       

d     29       

v     30 GOEDE VRIJDAG     

 
  



    mei   juni   juli 

m         2   

d 1 MEIVAKANTIE     3 WENMIDDAG 18/19 

w 2 MEIVAKANTIE     4   

d 3 MEIVAKANTIE     5 AFSCHEID GROEP 8 

v 4 MEIVAKANTIE 1   6   

              

m 7 MEIVAKANTIE 4   9 AFSCHEID GROEP 8 

d 8 MEIVAKANTIE 5   10   

w 9 MEIVAKANTIE 6   11   

d 10 MEIVAKANTIE/Hemelvaart 7   12 MIDDAG VRIJ (ovb) 

v 11 MEIVAKANTIE 8   13 VAKANTIE 

              

m 14 Week van mini4daagse 11   16 VAKANTIE 

d 15   12   17 VAKANTIE 

w 16   13   18 VAKANTIE 

d 17   14   19 VAKANTIE 

v 18   15   20 VAKANTIE 

              

m 21 PINKSTEREN 18   23 VAKANTIE 

d 22 STUDIEDAG VCPO 19   24 VAKANTIE 

w 23   20   25 VAKANTIE 

d 24   21   26 VAKANTIE 

v 25   22   27 VAKANTIE 

              

m 28 Week van Avond4daagse 25   30 VAKANTIE 

d 29   26   31 VAKANTIE 

w 30   27       

d 31   28       

v     29       

 
 


