
 

INFOBRIEF 1, januari 2020. 
 

Beste ouders / verzorgers, 

Ik hoop dat u fijne feestdagen achter de rug hebt en het nieuwe 
jaar goed begonnen bent.  
 
Op de eerste plaats wens ik u een heel gelukkig en gezond 
2020 toe en dat we met z’n allen een succesvol jaar mogen 
beleven.  
 
Ik denk dat we op een roerig en succesvol jaar terug kunnen 
kijken. Behalve dat de leerlingen weer veel geleerd hebben zijn 
er ook erg leuke activiteiten geweest met als hoogtepunt het 
spannende bezoek van Sinterklaas.  
 

Ook hebben de leerlingen een lekker en gezellig kerstdiner gehad op school en zijn we met z’n allen 
naar de Bethlehemkerk geweest waar leerlingen het kerstverhaal uitgebeeld hebben terwijl dat 
voorgelezen werd door dominee Beeuwkes. De klapper op de vuurpijl was zeker ook de heel 
sfeervolle Kerstmarkt. Mede dankzij de hulp van vele ouders zijn dit mooie hoogtepunten geweest. 
 
Inmiddels is het ook alweer een jaar geleden dat we met het continurooster zijn begonnen. Ik denk 
dat ik namens iedereen spreek dat dit prima bevalt. De overblijfjuffen worden steeds professioneler 
door het volgen van trainingen en ik vind dat ze ook erg hun best doen om ervoor te zorgen dat er 
steeds weer leuke spellen of activiteiten zijn voor de kinderen die daaraan mee willen doen.  
 

 

 



 

MedezeggenschapsRaad (MR) op school 

In oktober en december zijn we met de MR weer bij elkaar gekomen.  

We hebben in oktober overleg gehad met dhr. Ed Heijnen, voorzitter van het toezichthoudend 

bestuur. Een interessant onderwerp dat besproken werd is de omzetting van vereniging naar 

stichting. Onze school is nu een vereniging, maar zal dit schooljaar nog omgezet worden in een 

stichting. Dit vraagt uiteraard nog wat voorbereidend werk, waar achter de schermen druk aan 

gewerkt wordt.  

Daarnaast is in oktober en december ook de financiële begroting besproken. Zowel het 

toezichthoudend bestuur als de leden (leraren en ouder) van de MR merken dat Manny in zijn 

functie als directeur veel openheid van zaken geeft en veel uitlegt. Wij vinden het allemaal belangrijk 

dat de communicatie zo open is en blijft. 

Als u geïnteresseerd bent om mee te doen in de MR van school, uw expertise in te brengen, dan 

horen we dit graag. U kunt dit kenbaar maken bij de secretaris, Aukje van Dommelen (haar email-

adres is dommelen@rankhelmond.nl). 

 

Stichting leergeld Helmond 

Wat is Leergeld? 

Leergeld wil voorkomen dat schoolgaande kinderen uit minima 
gezinnen ten gevolge van armoede, niet kunnen deelnemen aan het 
sociaal maatschappelijk leven op school en daarbuiten. Als zij niet 
kunnen deelnemen dreigt voor hen sociale uitsluiting. Dat is slecht 
voor de betrokken kinderen en slecht voor de samenleving. Deze 
uitsluiting dreigt omdat zij vanuit de inkomenssituatie van het gezin 
waarin zij opgroeien niet kunnen deelnemen aan activiteiten zoals 
sport, muziek, dans, scouting en schoolreisjes. Zie de website: 

https://www.leergeld.nl/helmond/ 
 

Voor wie is Leergeld bedoeld? 

Leergeld ondersteuning is er niet voor iedereen. Het is uitsluitend bedoeld voor kinderen van 0 tot 18 

jaar waarvan ouders een laag inkomen hebben, uit uitkering arbeid, alimentatie, een zelfstandige 

onderneming of uit een combinatie hiervan. Ook moet u woonachtig zijn in Helmond. Het gaat om 

meedoen aan sport en cultuur, meedoen aan activiteiten die ertoe bijdragen dat ze leren winnen en 

leren verliezen. Meedoen aan activiteiten die een goede ontplooiing mogelijk maken. 

NU MEEDOEN IS STRAKS MEETELLEN! 

Mocht u in aanmerking komen voor vergoeding van kosten door de stichting 
leergeld Helmond, dan kunt u ook een aanvraag doen voor SQULA, zie 

https://www.squla.nl/ 
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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) 


