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Adressen en Namen:
PCBS DE RANK
Jan van Goyenstraat 4
3181 HE Rozenburg
088-1454500
directie@derank.vcodekring.nl
www.pcbsderank.nl

Email adres:
website:

Vereniging voor Christelijk Onderwijs De Kring
Raad van Beheer:

Drs. H. de Kock, directeur – bestuurder,
Gemeenlandsedijk Noord 26b,
3216 AG Abbenbroek,
tel.: 088-1454545 / 088-1454546

Management Team (MT)
Jolanda Verbunt
Pauline Haagsma
Sabine de Jong
Jolanda Bruinsma
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directeur
intern begeleider / locatieleider
onderbouwcoördinator
bovenbouwcoördinator

directie@derank.vcodekring.nl
pauline@derank.vcodekring.nl
sabine@derank.vcodekring.nl
jolandab@derank.vcodekring.nl

Teamleden
Ondersteunende functies
Jolanda Verbunt
Pauline Haagsma
Sabine de Jong
Jolanda Bruinsma
Helma Bergwerff, Patricia Kipp
Avalon Putters
Mees Taselaar
Barbara van Daal
Onderwijzend personeel
Afke Holwerda
Laura Noordzij
Roshni Ramdayal
Marleen Deur
Sabine de Jong
Suzanne van Dijk
Annelieke Blom
Veronica Hazenbroek
Jolanda Bruinsma
Gerbrand Berenschot
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Directeur
Intern begeleider
Leerkracht
Leerkracht
Onderwijsassistent
Onderwijsassistent
Vakleerkracht Bewegingsonderwijs
Leerkracht
Leerkracht
Leerkracht
Leerkracht
Leerkracht
Leerkracht
Leerkracht
Leerkracht
Leerkracht
Leerkracht
Leerkracht

Onderbouwcoördinator
Bovenbouwcoördinator
Huiswerkklas
Co-teacher, Rank Plusgroep
Groep 1 ma t/m wo (om de week)
Groep 1 wo (om de week) t/m vr
Groep 2 ma t/m vr
Groep 3 ma t/m vr
Groep 4 ma en di
Groep 4 wo t/m vr
Groep 5 ma t/m vr
Groep 6 ma (om de week) t/m wo
Groep 6 ma (om de week) do en vr
Groep 8 ma t/m vr

Belangrijke Data
Schoolvakanties 2018-2019
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag
Meivakantie
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Zomervakantie

22 oktober 2018 t/m 26 oktober 2018
24 december 2018 t/m 4 januari 2019
25 februari 2019 t/m 1 maart 2019
19 april 2019
22 april 2019 t/m 3 mei 2019
30 mei 2019 en 31 mei 2019
10 juni 2019
22 juli 2019 t/m 30 augustus 2019

Vrije dagen voor groep 1 en 2
Op onderstaande dagen zijn de leerlingen van groep 1 en 2 de gehele dag vrij.
• Vrijdag
14 september 2018
• Vrijdag
23 november 2018
• Vrijdag
8 februari
• Vrijdag
22 maart 2019
• Vrijdag
14 juni 2019
Continurooster (08:30 – 14:00uur)
• Donderdag
20 december 2018
• Vrijdag
12 april 2019
• Donderdag
18 april 2019
• Donderdag
18 juli 2019
Extra vrije dag alle kinderen
Vrijdag 19 juli 2019
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(Kerstviering)
(Koningsspelen)
(Paasviering)
(Slotdag)

Eten en drinken
In alle groepen krijgen de kinderen ’s morgens de gelegenheid iets te eten en/of te drinken. Dat gebeurt in de regel
voorafgaand aan de pauze. Het eten en drinken mag van thuis meegebracht worden. Omdat het slechts een
tussendoortje is, is een enkele koek of een sneetje brood voldoende. Koolzuurhoudende dranken (dus met prik) en/of
energiedranken (zoals Red Bull) zijn op school verboden.
Extra Vrije Dagen:
Extra vakantiedagen: Volgens de leerplichtwet is het bijna onmogelijk om naast de schoolvakanties nog extra
vakantiedagen aan te vragen. De directeur zal een aanvraag in de meeste gevallen moeten afwijzen. Alleen wanneer de
specifieke aard van het beroep van een van de ouders/verzorgers het onmogelijk maakt om tijdens schoolvakanties
verlof op te nemen, bestaat er een uitzondering. In dat geval zal er een werkgeversverklaring moeten worden overlegd
en kan er voor maximaal 10 schooldagen per schooljaar toestemming worden verleend.
Meer informatie hierover kunt u vinden in de folder “Extra verlof: alleen in bijzondere gevallen” van de gemeente
Rotterdam.
Extra verlofdag:
Alleen in bijzondere gevallen ( b.v. trouwerij, begrafenis, jubileum ) heeft de directeur de bevoegdheid om
toestemming te geven voor een vrije dag. De directeur kan volgens deze regeling echter geen toestemming geven voor
een extra vakantiedag(-en).
Wij vragen u in alle gevallen een verlofformulier in te vullen. Dit kunt u aanvragen bij de leerkracht of directie.
Zie ook: `Leerplicht`.
Fietsen op School
In verband met beperkte stallingruimte van fietsen verzoeken wij u om uw kind niet op de fiets naar school te laten
gaan, wanneer u op loopafstand van school woont.
Op het schoolplein is een speciale plek voor de fietsen. Alle fietsen van leerlingen moeten binnen de hekken geplaatst
worden.
N.B. de school is niet aansprakelijk voor schade aan of het zoekraken van fietsen van leerlingen.
7

Gymnastiek (bewegingsonderwijs)
Alle gymnastieklessen voor de groepen 2 t/m 8 worden gegeven in de gymzaal van basisschool De Rozenhorst door
meester Mees Taselaar. Groep 1 gymt in het speellokaal.
De kinderen moeten tijdens de gymnastieklessen gymkleding dragen (gympak of T-shirt en een korte broek).
Gymschoenen maken ook onderdeel uit van de gymkleding. Het dragen van gymschoenen is belangrijk i.v.m. de
hygiëne; hierdoor wordt bijv. het tegengaan van voetwratten bevorderd.
De groepen 1 en 2 spelen buiten de vaste gymtijden ook vaak in het speellokaal van de school. Daarom is het handig om
een tasje met gymspullen op school te houden. Op gymdagen is het wenselijk dat uw kind schoenen zonder veters aan
heeft.
Gymnastiektijden:
Groep 2 t/m 8 maken voor de gymlessen gebruik van de gymzaal bij basisschool de Rozenhorst. Groep 1 gymt in het
speellokaal in school.
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Dinsdag
Start
8:30
9:15
10:00
10.45
11.30

Eind
9:15
10:00
10.45
11:30
12.15

Groep
Groep 4
Groep 6
Groep 2
Groep 5
Groep 8

13:15
14:00

14:00
14:45

Groep 3
Groep 1

Vrijdag
Start
8.30
9.15
10.00

Eind
9.15
10.00
10.45

Groep
Groep 8
Groep 4
Groep 3

Honden in School
Honden zijn alleen toegestaan buiten de hekken die rondom het schoolplein staan. Honden mogen mede in verband met
allergieën niet in school komen.
Hulpouders
Voor verschillende activiteiten binnen de school zoeken we geregeld hulp van ouders. U wordt via de nieuwsbrief
gevraagd om u op te geven bij deze activiteiten. Ook zoeken we geregeld ouders die het team van de ouderraad en
medezeggenschapsraad willen ondersteunen. Verder krijgen we hulp van kopieerouders, een klusgroep ,
verkeersbrigadiers en ouders die de luizencontrole uitvoeren.
In- en Uitgaan van School
Voor de groepen 1 en 2 gaan de deuren om 8.20 uur en 13.05 uur open. De kinderen mogen door hun ouder(s) naar de
klas gebracht worden. De lessen beginnen om 08.30 uur en om 13.15 uur en ons dringende verzoek aan de ouders is om
dan de klassen en het gebouw te verlaten i.v.m. de rust.
De schoolbel voor de groepen 3 t/m 8 gaat ’s morgens om 08.25 uur en ‘s middags om 13.10 uur. De kinderen gaan in de
rij met de leerkrachten mee naar binnen.
❑

❑

Wilt u één van de leerkrachten spreken, wilt u dat dan na schooltijd doen? We hebben dan rustig de tijd voor u.
Uiteraard kunt u ook vooraf een afspraak maken.
Als uw kind ziek is of om een andere reden niet, of te laat op school komt, wilt u dit dan voor 8.30 uur laten weten?
Dit kan telefonisch via het telefoonnummer: 088 -1454500

Inzamelingen
Batterijen
Batterijen gaan naar de stichting batterijen (Stibat). Door het meedoen met deze actie geven we een impuls aan het
apart inleveren van batterijen, zodat ze gerecycled kunnen worden. De school krijgt een vergoeding voor deze
inzameling. U kunt de batterijen kwijt in de batterijenton.
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Lang zal je Leven! / verjaardagen
Natuurlijk wordt op school aandacht besteed aan jarige leerlingen. In groep 1 en 2 wordt een feesthoed gemaakt en
mogen de ouders het feestje meevieren in de klas. In alle groepen wordt de jarige toegezongen en mag er getrakteerd
worden. De jarige mag samen met een paar klasgenoten de klassen rond met een verjaardagskaart. Wilt u eventuele
uitnodigingen voor kinderfeestjes niet in de klas (laten) uitdelen, maar dit na schooltijd buiten school doen?
Leerplicht en te laat komen
De afdeling Jeugd, Onderwijs en Samenleving van de gemeente Rotterdam ziet toe op de naleving van de leerplichtwet
in onze gemeente. Hierbij wordt niet alleen toegezien op de juiste omgang met extra verlof. Ook het te laat op school
komen van kinderen wordt als een belangrijk aandachtspunt beschouwd. Regelmatig te laat komen moet, nadat de
ouders daarvan door de school op de hoogte zijn gebracht, ook gemeld worden bij de leerplichtambtenaar.
Luizen
Na iedere vakantie is er een hoofdluiscontrole. Alle kinderen worden dan gecontroleerd door een groep ouders. Bij
constatering van hoofdluis belt de leerkracht van uw kind, of de directie naar de ouders/verzorgers op. De kinderen
moeten direct worden opgehaald en mogen na behandeling terug naar school. De volgende dag wordt de controle
herhaald en na twee weken nogmaals. Het is erg belangrijk dat u zich, bij drogisterij of drogist, goed laat
informeren over de op de markt zijnde middelen. Ook op school is er een informatiebrief over wat er verder moet
gebeuren beschikbaar. Alle kinderen krijgen via de ouderraad een luizenzak. Minimaal 1x per jaar komt de luizenzak
mee naar huis. Het is dan de bedoeling dat deze gewassen wordt en indien nodig gerepareerd.
Als de luizenzak niet meer te repareren is, kunt u er tegen betaling een ophalen op school.
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Medezeggenschapsraad:
De leden van de medezeggenschapsraad worden voor drie jaar gekozen.
Samenstelling :
Ouderlid: Joost Verheij
(voorzitter)
Ouderlid : Jeannette van Dalsem (secretaris)
Ouderlid : Dominque Bennis

Personeelslid:
Personeelslid:
Personeelslid:

Veronica Hazenbroek
Afke Holwerda
Sabine de Jong

Adviserend lid: de directeur van de school
Nieuwsvoorziening:
Naast de kalender wordt er tweewekelijks een nieuwsbrief uitgegeven specifieke zaken betreffende de groepen van
de kinderen ontvangt met regelmaat van de betrokken leerkrachten via de zogenaamde groepsmails.
Dit schooljaar zullen we communicatie verspreiden via Social Schools. Ouders ontvangen een activatiecode in de
eerste schoolweek van hun kind(eren).
Daarnaast gebruiken wij onze website – www.pcbsderank.nl . Alle nieuwsbrieven die naar de kinderen gaan, worden ook
geplaatst op de site. Tevens zult u informatie aantreffen over de school of over de groep waarin uw kind zit. Wij hopen
dat u gebruik zult maken van deze nieuwsbron.
Voor vragen, opmerkingen of in geval van nood kunt u buiten de reguliere schooltijden (weekenden en vakanties)
gebruik maken van het onderstaande e-mailadres: directie@derank.vcodekring.nl
Ouderraad(OR):
De belangrijkste taak van de OR is het in overleg met de schoolleiding verlenen van medewerking aan binnen- en
buitenschoolse activiteiten.
De OR wordt gevormd door ouders van kinderen die op de Rank zitten. De raad bestaat uit minimaal 7 en maximaal 9
leden. Deze leden stellen zich voor twee jaar kandidaat en kunnen zich maximaal tot 2 maal toe herkiesbaar stellen. De
ouderraad komt zes keer per jaar bijeen; de vergaderingen zijn openbaar. Vanwege de vernieuwde samenstelling van
de OR, zullen de taken tijdens de eerste bijeenkomst van het schooljaar worden verdeeld.
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De OR bestaat uit de volgende leden:
Mirjam Assenberg-van Eijsden
Tanja Ziekman
Purdey den Boer
Kim van der Weij
Laura Kruize
Ilona Bennis
Sheena van Dam
Vanessa van Dorst
Emilie Balk

voorzitter
penningmeester

Een personeelslid vertegenwoordigt het team tijdens de ouderraadsvergaderingen.
Peuter / Kleuter
Ingeschreven leerlingen mogen voor hun 4de verjaardag 5 dagdelen kennis komen maken met de leerkracht en de
kinderen van hun toekomstige groep. De dagdelen worden in overleg tussen leerkracht en ouders vastgesteld. De
kinderen krijgen van te voren een informatieboekje toegestuurd.
Planning Activiteiten
De meeste activiteiten worden bij het maken van de jaarplanning meegenomen. Lopende het jaar worden er nog wel
eens nieuwe activiteiten gepland.
U wordt hierover via de tweewekelijkse nieuwsbrief op de hoogte gehouden van de planning van extra activiteiten.
Regels en Afspraken
Binnen en buiten de school hanteren wij met de kinderen een aantal regels en afspraken. Deze regels gelden natuurlijk
ook voor ouders.
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Omgangsregels.
• We zijn allemaal mensen en dus gelijk aan elkaar.
• Iedereen mag meedoen.
• We komen alleen aan de spullen van een ander, wanneer dat mag van de ander.
• We lachen alleen met elkaar.
• De kinderen noemen elkaar bij de voornaam.
• We zeggen alleen vriendelijke dingen over elkaar.
• We zoeken geen moeilijkheden op (uitdagen).
• Je vertelt aan de leraar wanneer iemand anders of jijzelf wordt gepest. (Dat is geen klikken!)
Rustig zijn in de gangen.
▪ Dit houdt in zacht praten in de gangen / hal en rustig lopen in de gangen / hal.
Pleinregels
• Alle spelletjes en vervoermiddelen die gevaar opleveren voor de veiligheid zijn op het schoolplein verboden, o.a.
skateboards, rolschaatsen, skates, fietsskates, heelys, waveboards en harde ballen, blikjes, takken enz.
• Op het schoolplein mag je alleen met je fiets lopen!
• Voetballen mag alleen op de aangewezen plekken.
• Zet de fietsen, op de aangewezen plekken, zo neer dat ze geen gevaar opleveren.
• Blijf binnen de grenzen van het plein en loop niet achter of tussen de fietsen door.
• De zandbak is voor kinderen uit groep 1 en 2.
• Voor 8.20 / 8.30 of 13.05 / 13.15 uur blijft iedereen buiten!
• Mobiele telefoons van leerlingen staan op het terrein van school altijd uit!
• Bij overtredingen waarbij de veiligheid van kinderen in gevaar komt (gebruik vuurwerk, open vuur, messen
e.d.) kan aangifte worden gedaan bij de politie.
• Roken is in de school en op het plein verboden.
• Honden en andere huisdieren mogen alleen op het plein en in de school worden toegelaten na overleg met de
directie.
13

Gebruik van de materialen.
▪ Gebruik de materialen waarvoor ze bestemd zijn.
▪ Materialen binnen het hekje van de Peuterspeelzaal is alleen voor gebruik van de peuters en blijft ten alle tijden
binnen het afgeschermde pleintje van PSZ
▪ Materialen van de kleuters worden voor of na schooltijd niet gebruikt door kinderen en blijven naast de schuur
staan.
Gebruik van het toilet
▪ Houd de toiletruimten schoon.
▪ Na het plassen: handen wassen.
▪ Met hetzelfde gemak gooi je alles in de afvalbak.
Gymzaal regels
▪ Gymkleren en gymschoenen zijn verplicht
▪ Schoenen zetten we onder de bank, kleding hangen we op of leggen deze netjes op de bank.
▪ We gymmen zonder sieraden.
▪ Zonder toestemming komen we niet in het toestellenhok.
Eten en drinken
▪ We eten en drinken met elkaar in de klas op een vast moment van de dag. Dit is een rustmoment van de dag.
Trakteren
▪ Kinderen mogen in hun eigen groep uitdelen.
▪ In de andere groepen alleen aan de juf en de meester.
▪ In de groepen 1 en 2 mogen de ouders bij het feestje blijven.
Petten en hoofddoeken
▪ Petten en hoofddoeken worden in school niet gedragen.
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Roken in en rondom de School
Onze school is een rookvrije school. Roken is alleen toegestaan buiten de hekken van de school. Uiteraard willen we u
vragen een goed voorbeeld aan de kinderen te geven en het roken ook buiten de hekken te vermijden. Samen geven we
zo het goede voorbeeld aan de kinderen.
Schoolbestuur:
De school is aangesloten bij de Vereniging voor Christelijk Onderwijs De Kring, die de 11 christelijke scholen van Brielle,
Heenvliet, Hellevoetsluis, Rozenburg, Westvoorne en Zuidland beheert. De uitgangspunten van deze vereniging zijn:
identiteit, herkenbaarheid en waarborg van kwaliteit. Eenmaal per jaar wordt er een ledenvergadering gehouden, waar
het bestuur verantwoording aflegt aan de leden over het door haar gevoerde en te voeren beleid. Voor deze vereniging
kunt u zich aanmelden als lid. Het is belangrijk dat een vereniging leden heeft om mee te praten en beleid uit te
stippelen ten aanzien van het onderwijs in onze omgeving. Aanmeldingsformulieren zijn op school verkrijgbaar. Ook
kunt u informatie nalezen op www.vcodekring.nl
Schoolfotograaf
In het begin van het schooljaar worden de kinderen op de foto gezet. De exacte datum hiervoor treft u in de
ouderkalender (indien bekend). Dit fotograferen van de kinderen is geheel vrijblijvend; u hoeft de foto’s dus niet aan te
schaffen.
Schoolgids
Deze jaarkalender is onlosmakelijk verbonden met de schoolgids van onze school. De schoolgids kunt u vinden op de
website van de school.
School Maatschappelijk Werk (SMW)
Onze school maatschappelijk werkster is Nadine Lageweg. Wekelijks is zij op de school aanwezig.
Contactgegevens:
Nadine Lageweg n.lageweg@kwadraad.nl
15

Voor wie is het SMW bedoeld?
Het school gerichte maatschappelijk werk is er voor het kind en zijn of haar ouders. Kinderen groeien op in
verschillende omgevingen waarvan het eigen gezin en de school het belangrijkst zijn. De schoolmaatschappelijk
werker is er dan ook om zowel in het gezin als op school problemen bij kinderen te signaleren en te helpen bij het
verminderen van deze problemen. Ouders kennen hun kind vaak het beste en het is daarom van groot belang dat zij
bij de schoolmaatschappelijk werker aan de bel trekken wanneer zij zich zorgen maken over hun kind. Ook de
leerkrachten en intern begeleiders op school kunnen problemen signaleren en daarvoor de hulp inschakelen van de
schoolmaatschappelijk werker. De maatschappelijk werker heeft bij het inventariseren en oplossen van problemen
altijd de hulp van zowel de ouders als de school nodig. De schoolmaatschappelijk werker is er dus om ouders en
school te helpen bij hun gezamenlijke zorg rondom het kind.
Met welke vragen en/of problemen kunt u bij de schoolmaatschappelijk werker terecht?
Bijvoorbeeld met vragen over:
de ontwikkeling van uw kind
slaapproblemen
opvoedingsvragen
communicatieproblemen
pestproblemen
gedragsproblemen
verwerkingsproblemen
sociale contacten
regelingen
eetproblemen
seksuele problemen relatieproblemen
Voorbeelden van vragen die kunnen spelen zijn:
Ik wil hulp voor mijn kind, maar ik weet niet bij welke instantie ik moet zijn?
Ik vraag me af of er iets met mijn kind aan de hand is, omdat hij/zij raar gedrag vertoont.
Op school hebben ze een aanpak waar ik het niet mee eens ben, kan die niet veranderen?
Ik krijg van de leerkracht en de intern begeleider het bericht dat er zorgen zijn rond mijn kind, wat moet
ik daar mee?
Wordt er iets gedaan aan pestproblematiek?
Het lijkt wel of er bij mijn kind iets dwars zit, maar ik weet niet wat.
Wat moet ik doen nu we gaan scheiden en het huis moet worden verkocht?
Mijn partner en ik hebben vaak ruzie over de opvoeding, kunt u ons adviseren?
Mijn kind heeft te lijden onder de spanningen thuis.
16

-

Wij hebben financiële problemen waar we niet meer uitkomen. Wat kunnen we doen?
Hebt u meer informatie over woedeaanvallen?

Als schoolmaatschappelijk werker kan kortdurende hulp bieden bij veel vragen die direct betrekking hebben op het
kind, de school en/of thuissituatie. Wanneer problemen hier geen betrekking op hebben of de problemen om
langdurige hulp vragen kunt u ook altijd even langskomen, de schoolmaatschappelijk werker zal dan met u
meekijken/-zoeken naar de juiste weg.
Schooltijden
Dag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

08:30 – 12:00
13:15 – 15:15
08:30 – 12:00
13:15 – 15:15
08:30 – 12:15
08:30 – 12:00
13:15 – 15:15
08:30 – 12:00
13:15 – 15:15

Schoolzwemmen
De leerlingen van groep 5 en 6 nemen deel aan het schoolzwemprogramma van de gemeente Rotterdam. Tweewekelijks
krijgen zij een uur durende zwemles aangeboden in zwembad de Rozenburcht. Behoudens afwijkende afspraken gaan de
kinderen onder leiding van de leerkracht met elkaar naar het zwembad en terug naar school. Deze zwemles past in het
programma voor lichamelijke oefening, dat de kinderen op de basisschool aangeboden krijgen.
In het jaarprogramma zijn twee momenten ingebouwd waarop de deelnemende leerlingen het zwemdiploma A en of B
kunnen behalen. Daarnaast is er eens per jaar de mogelijkheid om het zwemdiploma C te behalen.
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Zwemtijden
Donderdag
Even weken
Oneven weken

08:30 – 09:30
13.15 – 14.00

Groep 5
Groep 6

Groep 5 start deze ochtenden bij het zwembad.
Groep 6 start deze middagen bij het zwembad.
Speelgoedmiddag voor groep 1 en 2
Elke laatste vrijdagmiddag van de maand mogen de kinderen van groep 1 en 2 speelgoed meenemen van thuis om daar
het laatste uur mee te spelen.
Vertrouwenspersoon:
Soms zijn er in uw privésfeer of met de school zodanige problemen, dat het belangrijk is om de school op de hoogte te
brengen. Een en ander zal in vertrouwen worden aangehoord. Ook kinderen willen soms wel eens over hun problemen
thuis of op school praten. De vertrouwenspersoon binnen onze school is Veronica Hazenbroek (mail:
veronica@derank.vcodekring.nl).
Voor-, tussen-, en naschoolse Opvang:
Wij werken met betrekking tot buitenschoolse opvang samen met Kinderopvang
Humanitas. Kinderopvang Humanitas is een landelijke vooruitstrevende stabiele
organisatie die continue investeert in een optimaal kwalitatief en pedagogisch verantwoord aanbod.
Voor de kinderen van basisschool De Rank levert Kinderopvang Humanitas de volgende diensten:
• Voorschoolse opvang met ontbijt van 7.00 uur tot aanvang school in samenwerking met BSO Chill aan de overkant
van basisschool De Rank
• Naschoolse opvang van eindtijd school tot 18.30 uur in basisschool De Rank (voor kinderen van groep 4 tm 8) en in
basisschool De Rozenhorst (voor kinderen van groep 1 tm 3)
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Hiernaast biedt Kinderopvang Humanitas ook de Peuterspeelzaal voor de kinderen tussen 2.5 en 4 jaar.
Op de buitenschoolse opvang worden er door de pedagogisch medewerkers dagelijks diverse activiteiten aangeboden
waaruit ieder kind zelf mag kiezen waar het aan wil deelnemen. Te denken valt aan sporten, koken, creatieve
activiteiten, techniek, kunst en drama. Tijdens de vakanties worden er diverse uitstapjes met de kinderen ondernomen.
Er wordt nauw samengewerkt met basisschool De Rank; er worden thema’s uitgewisseld en voor de kinderen is er een
vanzelfsprekende doorgaande ontwikkellijn aanwezig zowel op school als op de BSO.
De BSO is ook op schoolvrije dagen, zoals in de vakanties, geopend vanaf 7.00 uur tot 18.30 uur.
Wilt u meer informatie over de mogelijkheden voor de voorschoolse en de naschoolse opvang op BSO De Rank, kijkt u
dan op onze website: www.kinderopvanghumanitas.nl/bsorank of neemt u gerust contact op met ons regiokantoor in
Rotterdam, telnr: 010-4074700
Om samen met uw kind een kijkje te komen nemen op onze BSO bent u van harte welkom. U kunt hiervoor een afspraak
maken met locatiemanager Anita Ivak op tel: 06-47138376
Tussenschoolse opvang
Alle kinderen kunnen alle dagen, behalve de woensdag, tegen een vergoeding overblijven op school. Het overblijven
wordt vanaf dit schooljaar georganiseerd door Humanitas. Zij houden toezicht op de kinderen, zetten tafels en
stoelen klaar en ruimen deze aan het eind weer op. Het eten voor de kinderen wordt verzorgd en zit in de prijs.
U kunt uw kind op de daarvoor in de school opgehangen lijsten opgeven, zowel voor één keer overblijven, als voor
overblijven op een vaste dag. (Voor 8.30 uur). Dit kan ook via de mail: tsorank@kinderopvanghumanitas.nl
Zending
We steunen één of meerdere malen per schooljaar een project. Een van deze projecten is geld inzamelen voor de
straatkinderen in Oeganda. Voor slechts 50 eurocent krijgt een kind een maaltijd.
De andere acties worden op andere momenten in het jaar gepland. Met kerst wordt er een collecte gehouden voor een
nader te bepalen doel.
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