
 

INFOBRIEF 8, maart 2019. 
 

Beste ouders / verzorgers, 

Hopelijk heeft u een fijne vakantie gehad en/of lekker genoten van het carnavalsfeest. 

Hier alweer een nieuwe nieuwsbrief met informatie over onze schoolapp, een herinnering van de 

enquête en een uitnodiging voor de informatieavond van de lentekriebels. 

En denkt u eraan dat komende vrijdag aanstaande gestaakt wordt en er dus geen onderwijs gegeven 

wordt? 

VRIJDAG 15 MAART IS ER GEEN ONDERWIJS OMDAT WE DAN STAKEN 

 

Schoolapp 

Eindelijk is het dan zover, u kunt de schoolapp installeren op uw 

mobiele telefoon (Android of Iphone). 

Stap 1: Kies voor het installeren van de app op uw telefoon (zoek 

naar Basisschool app). U vindt de app en ziet (voor Iphone) de 

afbeelding zoals hier links staat aangegeven. 

Stap 2: Start de basisschool app en druk op “verder”. 

Stap 3: Tik in “de rank” om naar onze school te zoeken en druk op 

“zoeken”. 

U zie nu ons logo en de tekst “Helmond, De Rank”. 

Stap 4: Druk op de afbeelding. 

Stap 5: Druk nogmaals op het logo en tekst De Rank. 

Stap 6: Druk op “ok”. 

Stap 7: Druk enkele malen op “volgende stap” en de app is klaar 

voor gebruik. 

Bekijk dan nu de instructie op https://youtu.be/I-kqnML-RK0  

 

 

 

 

 

https://youtu.be/I-kqnML-RK0


 

 

Als het goed is gegaan heeft u de Basisschool-app nu geïnstalleerd en zult 

u berichtjes die de leerkracht gaat versturen in uw persoonlijke klasbord 

ontvangen. 

 

Het zal in het begin even wennen zijn, ook voor de leerkrachten, maar we 

hopen u op deze manier nog prettiger op de hoogte te houden van de 

leuke en leerzame dingen die we op school meemaken. 

Mocht u er, ook samen met hulp van een andere ouder niet uit komen, 

stuur dan uw vraag per mail naar info@rankhelmond.nl met in het 

onderwerp VRAAG SCHOOLAPP. 

 

Verkeersveiligheid rondom de school 

Graag wil ik u nog eens herinneren aan de enquête die u in kunt vullen. U helpt 

ons om een beter beeld te krijgen en zo samen te werken aan een nog betere 

verkeersveiligheid rondom school. 

Omdat de ingang van onze school (het schoolplein) aan dezelfde straat als SBO 

De Toermalijn werken we samen met hen en de wijkagent. Daarom ziet u in de 

link hieronder Toermalijn staan. Het si dus ook voor onze school de juiste link. 

 
https://nl.surveymonkey.com/r/Toermalijn-Helmond 
  

Alvast hartelijk dank namens de school en de kinderen!” 

 

Week van de lentekriebels 

Van maandag 18 maart tot en met vrijdag 22 maart is er weer de jaarlijkse week van de lentekriebels. 

Zie de bijlage bij deze infobrief voor meer informatie. Om u te informeren over welke onderwerpen 

er aan bod komen organiseren we een ouderavond op donderdag 14 maart, om 19:00 uur op de 

locatie Koekoekstraat 1. 

 

We verwelkomen u graag met een kopje koffie of thee vanaf 18:45 uur. 

 

Graag even aanmelden zodat we weten op hoeveel bezoekers we kunnen rekenen. Stuur dan een 

mailtje naar info@rankhelmond.nl met als onderwerp info lentekriebels en geef aan met hoeveel 

personen u komt. 

 

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) 
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