
 

INFOBRIEF 10 mei 2020. 
 

Beste ouder (-s) / verzorger (-s), 

Allereerst wens ik alle moeders een hele fijne Moederdag. Hopelijk kunt u er ondanks de corona-

maatregelen in deze rare tijd toch lekker van genieten.  

Een rare tijd die vanaf morgen 11 mei hopelijk weer stapje voor stapje minder raar gaat worden. 

Want morgen gaat de school weer open en komt de eerste helft van de kinderen weer naar school. 

De tweede helft van de kinderen komt dan dinsdag. Wij zijn er klaar voor en alle voorbereidingen om 

er weer een gezellige, fijne en veilige schooltijd van te maken zijn gedaan. 

Graag wil ik u eraan herinneren om op tijd de kinderen naar school te sturen en zelf 

op tijd te komen, op het tijdstip dat er voor de groep staat vermeld.  

We willen er immers voor zorgen dat het niet te druk wordt met ouders buiten het 

schoolplein en dat u allemaal ook de 1,5 meter afstand kunt bewaren.  

Ouders mogen niet het schoolplein op (en mogen ook niet in school komen). Ik wil ouders die hun kind 

komen brengen vragen om meteen weer te vertrekken zodat het niet druk wordt.  

Dus na het brengen wil ik u vragen meteen door te lopen. U kunt niet bij de poort blijven staan om 

nog eens te zwaaien, dan wordt het veel te druk met volwassenen en dat mag niet.  

Als we deze regels volgen lukt het ons samen om het brengen en halen van de kinderen op een veilige 

manier te doen. 

START VAN DE LESSEN 

Koekoekstraat:  
Op school zijn tussen 8:20 – 8:30 uur:  

groep 3A, 3B, 5A en 5C door de grote poort 
 

Op school zijn tussen 8:30 – 8:40 uur: 

groep 4A, 4B en 4C door de grote poort  

groep 1A, 1B, 1C, 2A en 2B door de kleine poort (bij de zandbak) 

De kleuterleerkrachten staan op het schoolplein, bij de kleine poort, om de leerlingen van hun 

klas op te vangen. Elke klas zal zijn eigen cirkel op het schoolplein hebben.  

 

Bij de Koekoekstraat is het de bedoeling dat u de 

kinderen brengt tot aan de poort, zeker bij de kleuters. 

Loop langs het hek richting poort. Sluit aan in de rij en 

geef bij de poort uw kind af en loop dan meteen weer 

weg. 

Houd rekening met elkaar en zorg dat u altijd  

1,5 meter afstand houdt tot andere ouders en andere 

volwassenen. 



 

 

START VAN DE LESSEN 

Abdijlaan: 
 
Op school zijn tussen 8:20 – 8:30 uur:  
groep 6A, 7A via poort Abdijlaan (bij de 
fietsenrekken) 
groep 7C en 8B via poort Adelaarsplein (de 
poort die we altijd gebruiken) 
 

 

Op school zijn tussen 8:30 – 8:40 uur: 

groep 8A, 8C via poort Abdijlaan (bij de 

fietsenrekken) 

groep 6B en 7B via poort Adelaarsplein (de 
poort die we altijd gebruiken) 
 

De school is uit 

Koekoekstraat:  
Op school is uit om 14:20 uur: 

Groep 1A, 1B, 1C, 2A en 2B door de kleine poort naar buiten.  
Ouders komen de kleuters om de beurt ophalen en wachten in de rij buiten het schoolplein bij 
de kleine poort. De kleuterleerkrachten staan met hun groep op het schoolplein te wachten. 
 
Groep 3A, 3B, 5A en 5C door de grote poort naar buiten. 
Ouders wachten op gepaste afstand van elkaar (1,5 meter) buiten het schoolplein. 

 

Op school is uit om 14:30 uur: 

groep 4A, 4B en 4C door de grote poort naar buiten. 

Ouders wachten op gepaste afstand van elkaar (1,5 meter) buiten het schoolplein. 
 

 
Abdijlaan: 
Op school is uit om 14:20 uur: 

groep 6A, 7A via poort Abdijlaan (bij de fietsenrekken) naar buiten. 
groep 7C en 8B via poort Adelaarsplein (de poort die we altijd gebruiken) naar buiten. 

  

Op school is uit om 14:30 uur: 

groep 8A, 8C via poort Abdijlaan (bij de fietsenrekken) naar buiten. 

groep 6B en 7B via poort Adelaarsplein (de poort die we altijd gebruiken) naar buiten. 
  



 

En wat doen we tijdens de lessen? 

Elke schooldag starten we met het wassen van de handen, samen met alle leerlingen.  
 

De eerste lesdag zullen de leerkrachten met 

de kinderen praten over de afgelopen weken 

en vragen hoe het is gegaan. Samen starten 

we weer op een fijne manier.  

 

Natuurlijk wordt er daarna aan de 

hoofdvakken gewerkt maar zal er ook ruimte 

zijn om samen te knutselen en creatief bezig 

te zijn. 

Leerkrachten zullen (zoveel mogelijk) afstand houden tot de leerlingen. 

Maar zeker bij de kleuters, als er een knuffel nodig is of als een kind 

geholpen of getroost moet worden, zullen we dat zeker doen. Kinderen 

mogen ook gerust met elkaar samenwerken en samen spelen. De 

kinderen zelf zijn immers (in het algemeen) niet de bron van infectie. 

Er zijn nog steeds papieren handdoekjes en tissues en ook zullen we 

extra schoonmaken aan het einde van de schooldag door alle 

oppervlakten die zijn aangeraakt te desinfecteren in de klas. De 

toilketten maken we natuurlijk dagelijks schoon en zullen nu tussendoor 

ook een keer extra afgeveegd worden (ontsmet). 

Belangrijkste is dat u mag verwachten dat we behalve een fijne schooldag met gezelligheid en leren 

ook voorzichtig en veilig te werk gaan. 

 

Lunch op school 

Kinderen zullen net als voorheen op school lunchen.  
 
Daarom ik wil u vragen om een gezonde lunch mee te geven en 

fruit voor het fruitmoment in de ochtend.  
 

Bericht van Irma de Koning (remedial teacher) 

Beste ouders en leerlingen, 

Per 1 mei ben ik op een andere school gaan werken. Het is een bizarre tijd door het Coronavirus, dus 

het voelt raar om zo de Rank te hebben verlaten.  

Ik zal jullie missen!  Ik heb een hele leuke en gezellige tijd op de Rank gehad met écht fantastische 

collega's!! Hopelijk verkeren we snel weer in normalere tijden.  

Liefs, Irma 



 

Paasspeurtocht basisschool de Rank 

We zijn het zeker niet vergeten, maar hier zijn de oplossingen van de paasspeurtocht. De kinderen 

mochten raden waar de Paashazen van cbs De Rank de eieren hadden verstopt. Dit was in een 

filmpje te zien dat bij de infobrief van Pasen zat. 

Foto 1 Materialenhok handvaardigheidslokaal Koekoekstraat 

Foto 2 Klimrek speelplaats Abdijlaan 

Foto 3 Teamkamer Koekoekstraat 

Foto 4 Bouwhoek juf Eveline en juf Daniëlle 

Foto 5 Toiletten Abdijlaan 

Foto 6 Lokaal juf Wendy 

Foto 7 Lokaal juf Christa 

Foto 8 Kamer IB Koekoekstraat 

Foto 9 Kantoortje juf Hannie 

Foto 10 Lokaal juf Stephanie 

Foto 11 Bibliotheek Abdijlaan 

Foto 12 Lokaal juf Helga 

Foto 13 Lokaal meneer Arjan 

Foto 14 Speelzaal kleuters 

Foto 15 Lokaal juf Aukje en juf Marieke 

Foto 16 Lokaal juf Ina en juf Odilia 

Foto 17 Materialenhok kleuters Koekoekstraat 

Foto 18 Lokaal meneer Jos en juf Marieke 

Foto 19 Bibliotheek Koekoekstraat 

Foto 20 Lokaal RT juf Irma  

Foto 21 Lokaal juf Hanneke 

Foto 22 Lokaal juf Eveline  

Foto 23 Lokaal juf Carin 

Foto 24 Lokaal juf Annemarie en juf Kelly 

Foto 25 Handvaardigheidslokaal kast meneer Jan Koekoekstraat 

Foto 26 Lokaal juf Denise 

Foto 27 Lokaal juf Sandra en juf Sjoukje 

Foto 28 Lokaal juf Jaimy 

Foto 29 Speelplaats Koekoekstraat 

Foto 30 Lokaal juf Anne 

Foto 31 Lokaal juf Iris 

Foto 32 Lokaal IB Abdijlaan 

Foto 33 Lokaal juf Marijke en juf Cindy 

Foto 34 Lokaal juf Yvonne 

Foto 35 Lokaal meneer Michel 

Foto 36 Kleutertoiletten Koekoekstraat 

Foto 37 Lokaal juf Cindy en juf Ellen 

Foto 38 Kantoor meneer Manny 

 
Samen blijven we bouwen aan onze school en ons onderwijs.  

Ik hoop u weer goed geïnformeerd te hebben. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, ik ben er heel 

benieuwd naar.  

Manny Liebregt (Directeur-bestuurder) 


