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De laatste week voor de meivakantie is aangebroken. Donderdag zijn de kinderen om 14.00 uur vrij.
Aansluitend begint de vakantie (vrijdag zijn ze dus ook vrij!!). We verwachten iedereen op maandag 6
mei weer op school.
Aan het eind van deze nieuwsbrief vindt u het nieuwe aannamebeleid leerlingen voor de Rank en de
nieuwsbrief van Brood en Spelen.
Cito groep 8
Deze week maken de kinderen van groep 8 hun eind cito toets. De
schooladviezen zijn inmiddels gegeven; de kinderen zijn al
aangemeld voor het voortgezet onderwijs. Toch blijven de
kinderen altijd zenuwachtig voor de toets. We wensen groep 8
veel succes toe!

Extra vrije dagen rondom Pinksteren!
Op dinsdag 11 juni komt het nieuwe schoolmeubilair voor groep 3 t/m 8. Op vrijdag 7 juni moeten
we de school dus leeghalen. U begrijpt dat dit een en ander een behoorlijke klus is. We hebben dit
schooljaar voldoende uren gereserveerd om de kinderen hiervoor vrij te kunnen geven. Dit betekent
dat alle groepen op vrijdag 7 juni en dinsdag 11 juni vrij zijn!! Dit is rondom Pinksteren; voor
gezinnen wellicht nog een mogelijkheid om even weg te kunnen. Ook voor de kinderen zijn deze vrije
dagen nog fijn; na de meivakantie is het nl. nog een periode van 11 weken tot de zomervakantie.
Wellicht kunnen we nog hulp gebruiken van ouders voor deze dagen; we zullen dit via de Parro app
t.z.t. vragen.
Aanmeldbeleid de Rank
Het is u vast niet ontgaan dat de school inmiddels redelijk vol is gestroomd met kinderen. Een hele
mooie ontwikkeling! Er zit echter een limiet aan het gebouw; er zijn 8 lokalen. In overleg met het
team, de MR en de bestuurder hebben we kritisch naar ons aannamebeleid gekeken. Dit
aannamebeleid betreft nieuwe gezinnen; broertjes en zusje van kinderen die reeds op school zitten,
worden automatisch geplaatst. U vindt dit aannamebeleid op de website van de school. Ook
verderop in deze nieuwsbrief hebben we dit voor u geplaatst. Voor meer informatie kunt u uiteraard
altijd bij de directeur terecht.
Paasviering
Donderdag 18 april vieren de kinderen het Paasfeest op school. Aansluitend is er om 12 uur een
lunch op school. Dit wordt door de ouderraad georganiseerd. Bakkerij Wegerif verzorgt deze lunch
voor de kinderen. Wij willen hen hartelijk bedanken! Om 14.00 uur zijn de kinderen vrij. Aansluitend
is het vakantie! We verwachten de kinderen op maandag 6 mei weer op school.
Schoolreis betaling
Denkt u er aan om het schoolreisje te betalen? Voor groep 1 t/m 3 is dit €17,50 ;
voor groep 4 t/m 6 is dit € 25,- . U kunt dit bedrag overmaken op
NL59RABO 0151 8338 69 tnv stichting VCO

Ouderraad
De ouderraad van de Rank organiseert al jaren tal van activiteiten. Deze lijst met activiteiten wordt
samengesteld aan de hand van o.a. bijzondere dagen waar we met de Rank bij stil willen staan. Denk
daarbij bijvoorbeeld aan de kerstviering, Sinterklaas en het paasontbijt/lunch. Ook de
avondvierdaagse mag natuurlijk niet ontbreken op deze lijst. Naast deze vaste activiteiten is er
wellicht ruimte om nog een extra activiteit te organiseren voor de kinderen. Wij vragen u om hierin
mee te denken. Misschien heeft u iets gehoord van een andere basisschool of loopt u al langer met
een leuke activiteit in gedachten. U mag dit doorgeven aan ouderraadderankharderwijk@gmail.com
Kledinginzameling
Op vrijdag 10 mei kunt u uw oude kleding weer inleveren op school. De meivakantie wordt vaak in
gezinnen gebruikt om het een en ander weer door te passen bij de kinderen. De kinderen hebben al
een lege zak meegekregen; uiteraard kunt u ook gewoon een vuilniszak gebruiken. U kunt de zakken
ook eerder inleveren. Ze mogen onder de trap in de hal worden gezet.
Verjaardagen
In de maand mei zijn de volgende kinderen jarig:
2 mei Armijn
5 mei Thijn
6 mei Luc
7 mei Ruben
9 mei Neyomie
11 mei Maria
16 mei Stacey
17 mei Tom
25 mei Lotte
27 mei Isabelle
28 mei Bram
Iedereen van harte gefeliciteerd!
31 mei Nynke

Belangrijke data:
16-17 apr.
Cito groep 8
18 april
Pasen: lunch op school. Kinderen om 14.00 uur uit!!
19 apr t/m 5 mei meivakantie
10 mei
kledinginzameling
14 en 15 mei
schoolkorfbal
28 mei
schoolreis
30 en 31 mei
Hemelvaart; alle kinderen vrij!
7 juni
alle kinderen vrij ivm meubilair
10 juni
2e pinksterdag; alle kinderen vrij!
11 juni
alle kinderen vrij ivm meubilair
17 t/m 20 juni
avondvierdaagse
19 juni
ochtend 1 daagse groep 1 en 2
21 juni
vergaderdag leerkrachten; alle kinderen vrij!
28 juni
rapport
4 juli
inloop rapport
16 juli
afscheid groep 8
17 juli
pleinborrel

Hartelijke groet,

team De Rank

Aannamebeleid De Rank (nieuwe leerlingen)
Het gebouw van de Rank telt 8 lokalen. Dit betekent dat we maximaal 8 groepen kunnen huisvesten.
In de praktijk zijn dit ongeveer 180 leerlingen.
Ons aannamebeleid is in de eerste plaats gericht op de leerlingen vanuit de binnenstad (zie kaartje).
Kinderen vanuit aangrenzende wijken (Drielanden, Stadsweiden, Zeebuurt, Waterfront) mogen
aangemeld worden, er is echter geen plaatsingsgarantie.
De ouders krijgen ruim voor het einde van het schooljaar bericht of hun kind geplaatst kan worden.
Mocht dit niet het geval zijn, dan is er voldoende tijd om uit te wijken naar een andere school.
Voor meer informatie kan er contact worden opgenomen met de directeur van De Rank

Beste ouders/verzorgers,
Hierbij een nieuwsbrief van Brood & Spelen met informatie en nieuwtjes om u op de hoogte te
brengen en te houden van wat er speelt tijdens de TSO (=TussenSchoolseOpvang) bij uw kind(eren)
op school.
Nieuwe kinderen tijdens de overblijf
Wij hebben de afgelopen tijd een aantal nieuwe kinderen mogen verwelkomen
tijdens de overblijf.
Het zijn voornamelijk kinderen die voor het eerst naar school gaan.
Erg leuk om te zien hoe snel ze hun plekje hebben gevonden tussen de kinderen
die al langer overblijven.
Een studiedag of schoolreisje
Als er een studiedag, schoolreisje of een andere vrije dag van school valt op een maandag, dinsdag of
donderdag en de overblijf vervalt worden er uiteraard geen kosten berekend voor u als uw
kind(eren) een abonnement heeft.
U hoeft uw kind(eren) ook niet af te melden voor die dag. U kunt deze dag niet als ruildag gebruiken.
Volgende week donderdag 18 april is er GEEN overblijf omdat alle kinderen lunchen op school.
Formulier toestemming gebruik foto’s
Graag willen wij weten i.v.m. de nieuwe wet op de Privacy of wij foto’s mogen maken van uw
kind(eren) tijdens de overblijf. Deze foto’s kunnen dan eventueel gebruikt worden voor in deze
nieuwsbrief, de website van Brood en Spelen of om u een keer een WhatsApp te sturen. Foto’s zullen
niet verder door ons verspreid worden en alleen gebruikt worden voor doeleinden die met het
overblijven te maken hebben.
Uw kind(eren) zullen na de meivakantie een brief meekrijgen met de vraag of u die wilt invullen en
terug wilt meegeven aan uw kind(eren). Heeft u meerdere kinderen bij de overblijf dan kunt u 1
formulier invullen met de namen van uw kinderen. Er is al een keer een brief meegegeven maar
iedereen krijgt er weer 1 mee dus graag ook invullen als u het al een keer gedaan heeft, excuses voor
het ongemak.
Contact
In een eerdere nieuwsbrief heb ik aangegeven dat ik hou van open communicatie en een
laagdrempelig contact met jullie als ouders/verzorgers.
Gelukkig hebben daar al een aantal ouders gehoor aan gegeven en telefonisch contact met mij
gezocht met een vraag of een opmerking. Heel fijn om zo samen dingen te bespreken over de
overblijf en uw kind(eren).
Als er iets is met uw kind(eren) of uw heeft gewoon een vraag, schroom niet en bel of mail mij
gerust. Ik heb liever dat u contact met mij opneemt zodat ik het kan oplossen dan dat u het met
andere ouders bespreekt, zij kunnen wel een luistert oor voor u zijn maar helaas het “probleem” niet
oplossen.

Bijzonderheden met uw kind(eren) doorgeven
Soms merken wij dat er een bijzonderheid met een kind is. Denk bijvoorbeeld aan; een puf die
gebruikt moet worden, extra toezicht met buitenspelen i.v.m. een kneuzing of breuk ergens van, niet
kunnen buitenspelen om een bepaalde reden. Wij krijgen deze informatie niet van school door.
Vanwege de privacy mag de school geen gegevens of bijzonderheden van uw kind aan ons
doorgeven.
Wilt u ervoor zorgen dat als er bijzonderheden zijn met uw kind(eren) dat u dat zelf aan ons
doorgeeft?
U mag dit via de Whatsapp of mail naar mij sturen.
Wij wensen iedereen een fijne meivakantie toe!
Met vriendelijke groet,

Mirjam van Ree (06-83442558)
School coördinator van Brood & Spelen

