
 

 

 
Nieuwsbrief februari 2020 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
de nieuwsbrief van februari ligt voor u. Toch best fijn om algemene informatie op deze manier 
te delen. Wat komt u in deze nieuwsbrief zoal tegen? De voorlopige vakantieplanning van 20-
21, zo kunt u de vakanties voor komend jaar alvast gaan boeken. Een stukje informatie over de 
gespreksavonden en de invoering van het IEP-LVS vindt u ook in deze nieuwsbrief. En 
natuurlijk de zaken die de komende tijd op de agenda staan.  
 
Morgen al voorjaarsvakantie! 
Laten we maar beginnen met een vakantie, die begint morgen! Lekker het voorjaar inluiden 
met een fijne vakantie van vrijdag 14 februari t/m vrijdag 21 februari 2020. We zien u graag in 
goede gezondheid maandagmorgen 24 februari om 8.30u terug. Geniet lekker van het 
voorjaar! 
 
Vakanties voor 2020-2021. 
Er is een conceptrooster besproken tussen de scholen van Wezep en Hattemerbroek. Hierbij 
stemmen we altijd af met het Agnieten College en houden we rekening met de vakanties van 
Zwolle, omdat er veel gezinnen zijn met kinderen in Wezep én in Zwolle op school. Na het 
bespreken met de scholen onderling, gaat er een voorstel naar de MR. Inmiddels heeft die het 
ook besproken. Het conceptrooster krijgt u nu mee, zodat u de vakanties kunt gaan plannen. 
De studiedagen en losse vrije dagen krijgt u later dit schooljaar van ons.  
 
Start schooljaar 2020-2021: maandag 31 augustus 2020 8.30u. 
Herfstvakantie: maandag 12 t/m vrijdag 16 oktober 2020 
Kerstvakantie: maandag 21 december 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021 
Voorjaarsvakantie: maandag 22 februari t/m vrijdag 28 februari 2021 
Goede vrijdag en Pasen: vrijdag 2 april t/m maandag 5 april 2021 
Meivakantie: maandag 26 april t/m vrijdag 7 mei 2021 
Hemelvaart: donderdag 13 mei en vrijdag 14 mei 2021 
Pinksteren: maandag 24 mei 2021 
Zomervakantie: maandag 19 juli t/m vrijdag 28 augustus 2021 
 
Oudertevredenheidspeiling.  
In mei 2019 hebben we binnen Cambium een tevredenheidspeiling afgenomen. Hierin is De 
Rank goed vertegenwoordigd. U heeft in grote getalen gehoor gegeven aan deze peiling. Dank 
daarvoor.  
Natuurlijk is het dan ook erg fijn om te horen wat daar uit is gekomen en wat we daar mee 
gaan doen. Inmiddels is de rapportage binnen en besproken met de MR. Onze speerpunten 
voor de komende tijd liggen als volgt:  



 

 

- We blijven aandacht houden voor de vrije situaties binnen de school en op het 
schoolplein. Hierin is een verschil in de ervaring bij leerlingen en bij ouders. Inmiddels 
hebben we al wel afgesproken dat er vaker leerkrachten op het plein lopen tijdens de 
grote pauze. Zo werken we intensiever samen met de pleinwachten.  

- Zowel leerlingen als leerkrachten willen meer met directe feedback op het leerproces. 
Voor een komend jaarplan zullen we dit opnemen in de plannen rond nascholing.  

- Door de invoering van de IEP hebben we meer zicht op de belevingswereld van de 
kinderen en zouden we dat kunnen leggen naast de leerling-tevredenheid. Het mooie is 
dan, dat het breder wordt afgenomen dan alleen groep 7 en 8 en we daardoor een 
completer beeld kunnen krijgen.  

- In de oudertevredenheidspeiling zijn vragen geweest over de toekomstgerichte 
vaardigheden van de kinderen, denk hierbij aan het opzoeken van informatie, 
samenwerken, luisteren naar elkaar etc. Binnen OJW heeft dit vorm in ons aanbod. 
Mooi om terug te lezen dat ouders dat ook herkennen. Inmiddels hebben we dit wat 
specifieker opgenomen in het rapport.  

Mocht u vragen hebben over de tevredenheidspeiling, dan kunt u hiervoor bij Christa terecht.  
 
Ondersteuning in de kleutergroepen.  
Zo in de tweede helft van het schooljaar zien we binnen de kleutergroepen dat de leeftijden en 
de niveaus steeds verder uit elkaar gaan lopen. Zo zitten er kinderen in de groep die echt toe 
zijn aan groep 3 én er zitten kinderen in de groep die net op school komen. Daarom is er geld 
begroot om vanaf het voorjaar extra ondersteuning in te zetten in beide kleutergroepen. 
Vanaf 1 april (en nee, dat is geen grap) zal Diede Keizer (zij doet nu haar LIO in groep 1/2b) alle 
ochtenden ingezet worden ter ondersteuning. Vanaf de voorjaarsvakantie zal Mirella al 
starten met extra ondersteuning voor groep 2. Op de maandag- en dinsdagochtend zal 
Mirella deze leerlingen uit beide groepen samenvoegen en met hen opdrachten gaan doen die 
echt voor groep 2 zijn. Zij zullen de dag beginnen in het speellokaal en in de klas spelen/werken 
als de andere groepen buiten spelen.  
 
Cycling 4 School. 
Een tijdje geleden hebben we actief actie gevoerd over het fietsen naar school in verband met 
veiligheid rond de school en meer bewegen. Dit project is inmiddels afgerond. Afgelopen week 
hebben we opnieuw een meting gedaan in de groepen. Laten we er voor zorgen dat het veilig 
blijft! Dat kan door veel op de fiets te blijven komen en op veilige plekken te parkeren, zoals in 
de parkeervakken en -havens aan de Boterakkers.  
Door de goede resultaten tijdens de actieweek, hebben de groepen een geldbedrag gewonnen. 
Ze hebben inmiddels al leuke spelmaterialen besteld. Na de voorjaarsvakantie gaan ze dit 
bekend maken. Houd de Parro in de gaten. Bedankt voor uw en jouw medewerking. Samen 
gaan we voor veiligheid en gezondheid van alle kinderen. 
 
  



 

 

Schoonmaakweek. 
Vorige keer stond de aankondiging van de schoonmaakweek in de nieuwsbrief. Inmiddels is de 
school schoon en fris. Dank daarvoor!  
 
Gespreksavonden én de IEP-LVS.  
De gespreksavonden zijn deze week in volle gang. Zoals u heeft gezien en gelezen hebben we 
hiervoor wat aanpassingen in het rapport gedaan. Ook heeft u een compleet nieuw 
toetsoverzicht gekregen, omdat we met het IEP-LVS zijn gaan werken. In het rapport vindt u 
hiervoor een blad met uitleg. De berichten over het maken, het nakijken én het bespreken van 
de toetsen zijn zeer positief. Het geeft een mooi beeld van uw kind.  
 
OJW (Oriëntatie op Jezelf en de Wereld). 
Na de voorjaarsvakantie gaan er weer nieuwe thema’s van start met OJW. ‘Planten en dieren’ 
en ‘Lentekriebels’ zijn aan de beurt.  
 
Aankondiging incasso.  
Om toezicht te kunnen houden en tegelijkertijd tegemoet te komen aan de regelgeving rond de 
pauzes van de leerkrachten, zetten wij pleinwachten in. Zij regelen dit toezicht tegen een 
vrijwilligersvergoeding. Hierin vragen wij u uw steentje bij te dragen via een vrijwillige 
bijdrage. Deze bijdrage van 25 euro per schooljaar per gezin, zal begin april geïncasseerd 
worden. Heeft u hier bezwaar tegen, dan kunt u dat vóór 15 maart 2020 mailen naar onze 
administratrice, Ineke (inekebaard@stichtingcambium.nl).  
 
Namens het team van De Rank, hartelijke groet, 
Christa Mensonides-Noorlander 
Directeur 

 


