
 

INFOBRIEF 4, april 2019. 
 

Beste ouders / verzorgers, 

Hierbij de nieuwsbrief van deze maand met informatie en 

wetenswaardigheden van onze school.  

De lente is begonnen en misschien is het u al opgevallen dat 

de groenvoorziening rondom de school, met name op de 

Koekoekstraat, er weer keurig uitziet. Er zijn nieuwe planten 

gepoot en alles is netjes gesnoeid. 

Meivakantie 

Nog maar een weekje en dan is het alweer meivakantie. Alle leerlingen hebben dan lekker twee 

weekjes vrij. Tijdens de meivakantie ligt echter niet al het werk stil op school. Een aantal leerkrachten 

zal voorbereidend werk doen. Een aantal lokalen krijgt een grote schoonmaakbeurt en alle ramen 

van onze gebouwen worden gewassen. Ook zal er schilderwerk uitgevoerd worden op de Abdijlaan 

en zullen alle verouderde digiborden in de lokalen op de Abdijlaan vervangen worden door moderne 

Smartboards die duidelijker beeld geven. De leerkracht hebben dan ook meer mogelijkheden om 

deze nieuwe borden in te zetten bij hun lessen. Op de Koekoekstraat zullen in de zomervakantie de 

verouderde digiborden vervangen worden.  

Na de meivakantie hebben ook alle leerkrachten een nieuwe leraren-pc in het lokaal en zullen er in 

de groepen 4 t/m 8 per groep 4 laptops beschikbaar zijn waar leerlingen gebruik van kunnen maken. 

Daarnaast zijn er twee karren vol met laptops, één op de Koekoekstraat en één op de Abdijlaan. 

Hiermee kan een hele klas tegelijk op de laptops werken. 

Enquête verkeersveiligheid 

Ik wil u bedanken voor het invullen van de enquête. In totaal 
hebben namelijk 192 personen de enquête ingevuld en dat is 
echt een hele goede respons.  
Met de informatie wordt nu natuurlijk ook iets gedaan. Ik heb 
begrepen dat er veel ouders aangaven dat het zicht op straat niet 
altijd even goed is door hoge struiken. Hier gaat de gemeente 
mee aan de slag, het groen zal dit voorjaar gesnoeid worden 
zodat u beter zicht heeft vanuit de auto.  
Uit deze enquête is ook gekomen dat velen van u de 
verkeersveiligheid rondom school onveilig of zelfs zeer onveilig 

vinden. U moet hierbij denken aan foutief parkeren, te hard rijden en te veel verschillende 
verkeersdeelnemers op een klein stukje.  
Wij als school willen net zo graag als u de veiligheid van de kinderen waarborgen rondom school. 
Die veiligheid waarborgen kunnen we niet alleen. Daarbij hebben we u als ouder nodig en ook zal er 
hulp zijn van de politie. Zij zullen in de komende weken in burger komen controleren en u waar nodig 
beboeten voor verkeersonveilige situaties.  
 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en hopen dat de verkeersveiligheid van 
"onze" kinderen hiermee gewaarborgd kan worden. 

  



 

Schoolapp 

Heel veel ouders is het al gelukt om de schoolapp te installeren en zij kunnen 

de berichtjes zien die de leerkrachten versturen. Ik merk ook dat het niet 

helemaal duidelijk is welke informatie bij welke stap ingevuld moet worden. 

Daarom zet ik het nog eens op een rijtje. 

1) Allereerst installeert u de app op uw mobiele telefoon.  

2) Daarna start u de app en klikt u op Persoonlijke 

pagina. 

3) Vul dan voornaam, achternaam en email-adres 

van uzelf op.  

Het telefoonnummer mag u opgeven maar dat is 

niet noodzakelijk. 

(Op het emailadres dat u ingeeft bij krijgt u straks 

het wachtwoord toegezonden). 

4) Klik dan op de knop VOEG KIND TOE. 

5) Geef dan de 4 laatste cijfers van het BSN-nummer 

van uw kind op en vul de geboortedatum in.  

(Let erop dat u het juiste jaartal kiest als u gebruik maakt van de kalender om 

de geboortedatum in te geven.) 

6) Geef de relatie in die u met het kind heeft (vader of moeder, verzorger etc.)  

7) Kies OK / TOEVOEGEN. 

 

8) Als u meerdere kinderen op school heeft, herhaal dan de stappen 4 t/m 7. 

9) Als alle kinderen zijn toegevoegd kiest u voor de knop VRAAG LOGIN AAN. 

U krijgt nu op het opgegeven mailadres (in stap 3) de loginnaam en het wachtwoord toegestuurd 

Waarna u op de Persoonlijke pagina van de schoolapp inloggen met de gebruikersnaam en het 

toegestuurde wachtwoord. 

Lentekriebels 

De week van de Lentekriebels is voorbij. De week daarvoor was er een 
bijeenkomst voor ouders om informatie te krijgen.  
 
Een klein groepje ouders is hier naartoe gekomen. Hierdoor was het wel een 
hele gezellige en leuke bijeenkomst waar de expert van de GGD een goede 
uitleg heeft gegeven. 

 
Ouders en toezichthoudende bestuur 

De bijeenkomst voor ouders om in gesprek te gaan met het bestuur en de directie van de school was 

door een groep ouders bezocht. Samen hebben we gesproken over wat ouders belangrijk vinden dat 

de leerlingen leren op school. Ook vond ik het fijn om te horen wat er allemaal goed ging en waar 

ouders echt tevreden over zijn. Tot slot hebben we zelfs enkele tips gekregen over wat we nog beter 

kunnen doen. Ik wil ook in deze infobrief de betrokken ouders erg bedanken voor hun inzet.  



 

Bericht van de Paascommissie van school 

Op donderdag 18 april staat de hele schooldag in het 
teken van Pasen.  

 

In de ochtend worden er paasvieringen gehouden.  
In de groepen 1 t/m 5 zullen er paasliedjes gezongen 

worden en een paasverhaal worden verteld. De groepen 6 
t/m 8 krijgen, naast de liedjes en het verhaal, ook een 

speurtocht. 

Alle kinderen krijgen tijdens het speelkwartier een paashaantje en drinken. 
’s Middags hebben we een creatieve middag waarbij iedere groep gezellig met een 

andere groep gaat knutselen.   
 

Vrijdag 19 april is het Goede Vrijdag en is de school gesloten.  

Vanaf maandag 22 april start de meivakantie en zijn alle kinderen vrij.  
Wij zien de kinderen graag weer terug op maandag 6 mei.  

 

Namens cbs De Rank wensen wij u alvast fijne Paasdagen. 

 

Bericht van de Bethlehemkerk 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
We zitten midden in de 40-dagentijd. Dit is de tijd tussen carnaval en Pasen. We horen in 
deze periode de verhalen van Jezus, die op weg is naar Jeruzalem om daar het joodse feest 
te vieren, dat Pesach wordt genoemd. De Joden vieren met dit feest de uittocht uit Egypte, 
waar ze jarenlang slaven waren. 
Uit alles wat in die dagen in Jeruzalem met Jezus is gebeurd, is ons Paasfeest ontstaan. 
 
De laatste zondag voor Pasen noemen we Palmpasen (dit jaar 14 
april). Jezus komt na jaren rondreizen aan in Jeruzalem voor de 
Pesach. Door de verhalen die over hem worden verteld, staan 
mensen hem al op te wachten alsof Jezus hun koning is. Wij vieren 
deze intocht met het maken van Palmpasenstokken. Stokken vol 
symbolen en lekkers. Gaan we dit jaar ook doen! Kom je ook? 
 
Dit is een uitnodiging voor alle kinderen t/m 12 jaar. 
We beginnen om 10.00u in de Bethlehemkerk, Sperwerstraat 2. 
Wees welkom! 



 

 
Jibb+ in de meivakantie/zomervakantie! Doe mee! 

De winter is leuk, omdat we dan kunnen 
schaatsen, skiën en snowboarden.  
 

Maar de lente is eigenlijk nog veel leuker! Ben jij 
er klaar voor om in de meivakantie lekker naar 
buiten te gaan?!  

We hebben weer een uitdagend, sportief en 
vernieuwend programma voor jullie gemaakt.  
 
Ben je bijvoorbeeld al ooit over een echt 
obstacle parcours gegaan, heb je over het water 
heen geskied of heb je al eens baseball 
gespeeld? Of weet je nog niet precies welke 
sport bij jou past en ga je dat ontdekken tijdens 
de sportspeeddate? 
 

We gaan weer verschillende balsporten doen, 
het water op, rennen, springen, gooien, dansen 
en nog veel meer!!! 
 

Het aanbod loopt van peuterleeftijd tot 
voortgezet onderwijs, dus voor ieder wat wils. 

Daarnaast gaan ook de inschrijvingen voor de sportolympiade in de zomervakantie open! Wil jij een 
lekkere sportieve start van de zomervakantie? Schrijf je dan snel in! Zie ook de andere bijlagen bij 
deze infobrief van cbs De Rank. 

Aanmelden kan vanaf maandag 01-04-2019 vanaf 09:00 uur voor zowel de meivakantie als de 
sportolympiade op www.jibbplus.nl 
 
Tot dan! 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

http://www.jibbplus.nl/


 

Bericht van de gezins- en jongerencoaches 

Graag willen wij ons aan jullie voorstellen. 
Wij zijn het aanmeldteam van de gezins- en jongerencoaches voor de gemeente Helmond. 
Wij zijn het eerste aanspreekpunt namens alle gezins- en jongerencoaches van de gemeente 
Helmond.   
U kunt bij de gezins- en jongerencoaches terecht met al uw vragen over opvoeden, 
opgroeien en gedrag over kinderen en jeugdigen in de leeftijd van 0-23 jaar. Vragen hebben 
bijvoorbeeld betrekking op slapen, eten, regels, het bevorderen van wenselijk gedrag, uw 
kind nieuwe vaardigheden aanleren, omgaan met ongewenst gedrag, het versterken van de 
band of communicatie tussen ouders en kind, zelfstandig wonen etc.  
Het uitgangspunt van de gezins- en jongerencoaches is dat wij werken vanuit uw vraag, 
wensen en mogelijkheden.  
  
Wij werken op de volgende manier:  

• U neemt contact op met het aanmeldteam. Dit kan telefonisch of via de mail. Wanneer u een 
informatieve vraag heeft zullen wij deze voor u beantwoorden.  

• Heeft u een hulpvraag, dan zullen wij hier kort telefonisch met u over spreken, zodat we 
goed kunnen kijken met welke hulp u het beste geholpen bent. Zodra we dit duidelijk 
hebben zullen wij u koppelen aan iemand uit het team van de gezins- en jongerencoaches in 
uw wijk. Zij zullen verdere afspraken met u maken. Tijdens de eerste afspraak maken jullie 
samen een plan, waarbij de gezins- en jongerencoaches helpen door middel van het 
verstrekken van informatie, het geven van adviezen en het bieden van begeleiding gericht op 
de hulpvragen. De ene keer is er één huisbezoek nodig, de andere keer is er meer nodig. wij 
zullen hierin samen met u kijken wat nodig is en waar u zich prettig bij voelt.  

• Wanneer dit helpend is zullen wij, in overleg met u, samenwerken met andere belangrijke 
betrokkenen. Dit kan bijvoorbeeld familie, school of een andere hulpverleningsorganisatie 
zijn. Hierbij kunnen wij ook regie nemen om ervoor te zorgen dat er goed samen gewerkt 
wordt.  

• Wanneer wij inschatten dat elders uw hulpvraag beter beantwoord kan worden, kunnen wij 
u doorverwijzen naar hulp in uw wijk of naar specialistische hulpverlening. Voor 
specialistische hulpverlening is er een individuele voorziening (ook wel indicatie of 
beschikking genoemd) nodig. Deze kunnen wij voor u aanvragen. 

• Wanneer u al eerder contact heeft gehad met een gezins- en jongerencoach, streven wij 
ernaar het nieuwe contact met diezelfde gezins-en jongerencoach te laten verlopen.  

 
Mocht u een vraag hebben over of voor de gezins- en 
jongerencoaches, dan hopen wij dat u contact met 
ons op zult nemen. Wij zijn: Bilal Aazzaoui, Lies Geurts, 
Wendy Bergman, Nicole Dekker en Lenneke Roks 
 

telefoon: 14-0492, toets optie 2, vraag naar een 

gezins- en jongerencoach (ma t/m vr 08.30-17.00 uur) 

E-mail: frontofficejeugd@helmond.nl  
 

mailto:frontofficejeugd@helmond.nl


 

 

 

 

Namens alle teamleden van cbs De Rank wensen we u alvast hele fijne Paasdagen 
 

Samen blijven we bouwen aan onze school en ons onderwijs.  

Wij hopen u weer goed geïnformeerd te hebben. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, we zijn er 

heel benieuwd naar. Manny Liebregt (Directeur-bestuurder) en Rosanne Schouten (adjunct-directeur) 


