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Open, toegankelĳ k en sfeervol
Wij horen vaak van mensen dat het sfeervol aanvoelt 
als ze binnenkomen. Er is altijd gelijk aandacht voor de 
mensen die binnenkomen, wij begroeten, verwelkomen en 
er zijn geen drempels. De deuren van klassen staan altijd 
‘open’ en er is aandacht. 

Wij zijn echt een christelijke school, maar niet van een 
specifi eke gezindte. Wat ons bindt is geloof, hoop en 
liefde. Van daaruit zien wij om naar elkaar en zijn wij 
gelijkwaardig aan elkaar. Hoe gaan wij allemaal goed met 
elkaar om? 

Eigen wĳ s, vol vertrouwen en zelfbewust
Neem niet alles voor waarheid aan, maar onderzoek! Wij 
geloven dat je leert in het kleine en dat je niet bang hoeft 
te zijn voor het onbekende. Ergens naar toe gaan met 
de klas, iets samen onderzoeken, veel buiten zijn en de 
bibliotheek naar binnen halen. Als de fi ets kapot is, leer 
hem dan zelf te maken, zodat je er ’s middags weer mee 
naar huis kan. 

Wat iedere school te doen heeft, is groei teweeg brengen. 
Dat willen wij ook. Dat is de reden dat wij leerkrachten 
in het onderwijs zijn. Kinderen kansen geven, zodat ze 
kunnen laten zien wat er in zit. Een kind is zoveel meer 
dan kennis. Wat wij graag willen is een kind klaarstomen 

voor de maatschappij waarin hij of zij moet gaan 
functioneren. Klaarstomen voor het léven. Zien dat 
kinderen groeien op sociaal, emotioneel en cognitief vlak, 
dat ze in een groep functioneren, dat ze zelfvertrouwen 
ontwikkelingen. Wij willen graag zien dat er uitkomt wat 
er in is gelegd door God. 

Daar hoort bij dat je onderzoekt, dat je jezelf accepteert 
met al je plussen en minnen, net zoals je een ander 
accepteert met plussen en minnen. Daar gaat 
zelfvertrouwen van uit.

Leren door te doen, dat doen wij zelf ook. Wij passen 
onderwijsmethodes aan, zodat het bij ons past. Wij doen 
niet jaar in jaar uit hetzelfde en wij hebben lef om te 
vernieuwen. Wij krijgen en nemen de vrijheid om dit te 
doen. Dit houdt het vak zo mooi. Altijd werken en denken 
vanuit het idee wat past, bij de ontwikkeling en tempo van 
een kind en een klas. Wat past bij de wereld van vandaag.  

Dit maakt ons ‘de Rank’, open, toegankelĳ k, 
sfeervol, eigen wĳ s, vol vertrouwen en 
zelfbewust. 

Dit zĳ n wĳ !
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wk maandag dinsdag woensdag donderdag vrĳ dag zaterdag zondag
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ZEerste schooldag 
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Zomervakantie
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Zomervakantie
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Zomervakantie
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35

Schoolfotograaf 
(exacte datum volgt)

29 30



Wĳ  geven les aan...

Werkdrukverlaging
Vanuit de overheid zijn er gelden beschikbaar voor 
werkdrukverlaging van leerkrachten. Daarom werkt Juf Adri op 
dindag voor verschillende groepen in de onderbouw en Juf Maartje 
neemt op donderdag en vrijdag de bovenbouwgroepen voor haar 
rekening. Op deze momenten staat de vaste leerkracht niet voor de 
groep en heeft tijd om andere taken op te pakken. 

NPO-gelden
Vanuit de overheid zijn er ook ondersteunende middelen 
beschikbaar gesteld ten behoeve van de ontwikkeling van de 
leerlingen, die (mede door corona) vertraging of eventueel 
achterstand hebben opgelopen. Vanuit deze middelen worden 
materialen voor die leerlingen aangeschaft. Ook wordt er 
geïnvesteerd in extra ondersteuning voor deze kinderen. Deze 
ondersteuning is individueel of in groepjes en wordt vormgegeven 
door bv juf Adri en meester Bert-Jan. De inzet hiervan is in overleg 
met de intern begeleider. 

Vervanging
Zoals u wel weet uit de media is er een lerarentekort in het 
onderwijs. Bij afwezigheid van de leerkracht (ziekte, nascholing, 
e.d.) doen wij er alles aan om vervanging te vinden. Mocht er geen 
vervanging vanuit de invalpoule beschikbaar zijn, proberen we het 
de eerste dag intern op te lossen. Voor de tweede dag betekent dit 
helaas dat uw kind thuis zal moeten blijven. 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag Email 

Groep 1/2A Juf Kely Juf Kely Juf Kely Juf Kely Juf Kely kelykuiper@stichtingcambium.nl

Groep 1/2B Juf Mirella Juf Mirella Juf Catja Juf Catja Juf Catja
mirellavisscher@stichtingcambium.nl
catjavanboven@stichtingcambium.nl

Groep 3 Juf Henriët Juf Henriët Juf Henriët
Juf Marije

BHV
Juf Marije

BHV
henrietboonstra@stichtingcambium.nl

marijesluiter@stichtingcambium.nl 

Groep 4 Juf Mariska
BHV

Juf Mariska
BHV

Juf Adri
BHV

Juf Mariska
BHV

Juf Adri
BHV

mariskadusseljee@stichtingcambium.nl
adridijkstra@stichtingcambium.nl

Groep 5 Juf Eline Juf Eline Juf Anne-Marijn Juf Eline Juf Eline
elineknikker@stichtingcambium.nl
akorenberg@stichtingcambium.nl

Groep 6 Juf Roelien Juf Roelien Juf Roelien
Juf Rolanda

BHV
Juf Rolanda

BHV
roelienrumph@stichtingcambium.nl

rolandaeyzenga@stichtingcambium.nl

Groep 7 Meester Michel Meester Michel Meester Michel Meester Michel Meester Bert-Jan michelpalm@stichtingcambium.nl

Groep 8 Meester Bert-Jan Meester Bert-Jan Meester Bert-Jan Juf Anne-Marijn Juf Anne-Marijn akorenberg@stichtingcambium.nl 

Gym Juf Marije (gr. 3-8) Eigen leerkracht

Leerlingbegeleiding Juf Tineke Juf Tineke Juf Tineke tinekeklomp@stichtingcambium.nl

Intern begeleiding Juf Maartje Juf Maartje maartjeveldman@stichtingcambium.nl

Directie Juf Christa 
BHV

Juf Christa
 BHV

Juf Christa 
BHV

Juf Christa 
BHV

christamensonides@stichtingcambium.nl



September 2022

notities

   

   

   

   

   

   

   

   

wk maandag dinsdag woensdag donderdag vrĳ dag zaterdag zondag
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Schoolfotograaf
(exacte datum volgt)
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Infoavond
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Schoolreis 3 t/m 6

20 21 22

Schoolreis 1-2 en 7

23 24 25
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Schooltĳ den
Op De Rank wordt er gewerkt met het continurooster 
volgens het ‘vier gelijke dagen model’. 

Dit betekent dat de volgende 
schooltijden gelden:

Maandag, dinsdag, donderdag én vrĳ dag*:  
van 8.30 – 14.30 uur

Woensdag:      
van 8.30 – 12.30 uur

*Groep 1 en 2 zijn op vrijdag om 12.30 uur vrij. 

De kinderen van groep 1 en 2 worden op het schoolplein 
gebracht. De leerkracht vangt hen op en gaat om 8.30u 
met de hele groep naar binnen. Heeft u een korte vraag of 
mededeling, dan kan dat op dat moment. 

De kinderen van groep 3 t/m 8 mogen vanaf 8.20u rustig 
naar binnen. In de groep is de leerkracht aanwezig om 
hen op te vangen. Heeft u een vraag of mededeling? Dan 
kan dat na schooltijd of via mail.  

We willen graag dat de kinderen niet eerder dan 8.20 uur 
op school zijn.

Pauzetĳ den
De ochtendpauzes zĳ n: 
10.00 – 10.15 uur | groep 3 en 4 
10.15 – 10.30 uur | groep 7 en 8
10.30 – 10.45 uur | groep 5 en 6

Op woensdag, donderdag en vrijdag eten we allemaal 
fruit of groente tijdens de ochtendpauze. Op maandag en 
dinsdag mag dit een gezonde koek zijn.

Lunchtĳ den:
11.45 – 12.15 uur 
groep 3, 4, 7 en 8 buiten spelen, aansluitend eten.

12.15 – 12.45 uur  
groep 1, 2, 5 en 6 buiten spelen, daarvoor hebben zij 
gegeten. 

We gaan er hierbij van uit dat alle kinderen een gezonde 
lunch meenemen. Snoep wordt niet toegestaan tijdens de 
lunch.

Gym
In het schooljaar 2022-2023 gymmen de groepen 3 t/m 8 
twee keer per week, namelijk op dinsdag én vrijdag. De 
kleuters gymmen op donderdag. 

Wĳ  gaan naar          
  school op…
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wk maandag dinsdag woensdag donderdag vrĳ dag zaterdag zondag

39 1 2
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Week van de 
opvoeding

3 4

Start 
Kinderboekenweek

5 6 7 8 9

41 10

Kindgesprekken

11 12

Kindgesprekken

13 14

Herfstvakantie 

15

Herfstvakantie 
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42

Herfstvakantie

17

Herfstvakantie

18

Herfstvakantie

19

Herfstvakantie

20

Herfstvakantie

21

Herfstvakantie

22

Herfstvakantie

23

43

Studiedag
 (kinderen vrij)

24 25

Luizenpluizen

26 27 28 29 30



Vakanties
Eerste schooldag    22 augustus 2022
Herfstvakantie     15 t/m 23 oktober 2022
Kerstvakantie    24 december t/m 8 januari 2023
Voorjaarsvakantie    25 februari t/m 5 maart 2023
Goede vrijdag t/m 2e paasdag  7 april t/m 10 april 2023
Meivakantie    22 april t/m 7 mei 2023 (incl. Koningsdag)
Hemelvaartsdag en vrijdag er na  18 en 19 mei 2023
Pinksteren     28 en 29 mei 2023
Kampweek     12 t/m 16 juni 2023
Zomervakantie    8 juli t/m 20 augustus 2023

Vrĳ e dagen (o.a. studiedagen team)
Maandag 24 oktober 2022 (dag na de herfstvakantie)
Maandag 5 december 2022 (maandag op en na Sinterklaas)
Vrijdag 23 december 2022 (extra vrije dag - vrijdag voor de kerstvakantie)
Vrijdag 24 februari 2023 (extra vrije dag – vrijdag voor de voorjaarsvakantie)
Vrijdag 26 mei 2023 (vrijdag voor Pinksteren, dus extra lang weekend)

Wĳ  zĳ n 
vrĳ  op…

Verlof aanvragen en verzuim 
Er bestaat regelmatig onduidelijkheid over het 
aanvragen van verlof en het al dan niet toekennen 
daarvan. Vandaar hierbij op een rijtje:•  verlof wordt verstaan, extra vrij vragen buiten 

de normale schooltijden. Hierbij gaat het 
om jubilea, bruiloften, begrafenissen etc.•  Wilt u verlof aanvragen, dan is daarvoor een 
formulier nodig. Dit is beschikbaar via Christa 
of u kunt het downloaden vanaf de website 
van de Rank. Dit formulier is noodzakelijk 
in verband met de verantwoording naar de 
leerplichtambtenaar.•  In de aanvraag wordt door de directie gekeken 
of het onder geoorloofd of ongeoorloofd 
verzuim valt. Hiervoor wordt de wetgeving van 
de leerplicht gevolgd.•  U krijgt het formulier terug met een toekenning 

 of een afwijzing. •  Wanneer u het formulier terug heeft 
ontvangen, meldt u het verlof bij de leerkracht 
van uw kind(eren). •  Vakantie-aanvragen buiten de reguliere vrije 
dagen, vallen voor de leerplicht altijd onder 
luxe-verzuim en is daarmee ongeoorloofd.•  Verzuim wordt altijd vastgelegd. Bij 
ongeoorloofd verzuim loopt u het risico op een 
boete van de leerplichtambtenaar. 

Ziek melden
Het kan gebeuren, uw kind is ziek. Is dit zo, meldt 
dit ons dit telefonisch voor 8.30 uur. Het kan zijn 
dat u niet de eigen leerkracht aan de telefoon treft, 
in dat geval geven wij het uiteraard door aan de 
betreff ende leerkrachten. 
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wk maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

44 1

Dankdag 
(mét Nationaal 

schoolontbijt)

2 3 4 5 6

45 7 8 9 10 11 12 13

46 14 15 16 17

Kinderen vrij

 18 19 20

47 21 22 23 24 25 26 27
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Natuurlijk zijn rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen en 
schrijven belangrijke basisvaardigheden die leerlingen 
leren in hun schoolperiode. Maar er is meer! Op De Rank 
vinden we de vaardigheden die kinderen daarnaast nodig 
hebben minstens zo belangrijk. We werken daar aan op de 
volgende manier:  

Verbindend Gezag
Ieder kind heeft liefde en grenzen nodig. Daar ze� en we 
ons allemaal samen voor in. Verbindend Gezag is een 
manier van werken die er vanuit gaat dat je met het hele 
team klaar staat voor álle leerlingen. We werken samen 
met ouders én de leerling zelf, om doelen te bereiken. 
De gevleugelde uitspraak die deze werkwijze in één zin 
samenvat is: ‘It takes a village to raise a child’. Het lijkt 
allemaal zo vanzelfsprekend om samen te werken, maar 
écht sámen werken is een kunst op zich. 

Growth Mindset
Sinds het schooljaar 2018-2019 werken wij vanuit 
Verbindend Gezag. Dit gaat er om dat je met het hele team 
klaar staat voor álle leerlingen en samen werkt met ouders 
én de leerling zelf om doelen te bereiken (it takes a village 
to raise a child). In het verlengde van ‘Verbindend Gezag’ 
ligt Growth Mindset. Deze mindset gaat er vanuit dat je 
dingen kunt leren, dat je iets nóg niet kunt, maar dat je je 
er wel in kunt groeien. Met beiden methodieken leren we 
de leerlingen dat verschillen er zijn, je op andere manieren 
leert, maar dat je altijd kunt leren. 

Meer dan rekenen, 
taal en spelling...

Talentontwikkeling
In het verlengde van Verbindend Gezag en Growth Mindset ligt 
vervolgens talentontwikkeling. We merken dat elk kind behoefte 
heeft aan meer dan leren uit een boek. Een kind is zoveel meer 
dan kennis. Wij hebben een TOP-klas (TalentOntwikkelPlek). Hier 
gaan kinderen in projectvorm aan het werk met zelf gekozen 
doelen. Dit kan en mag van alles zijn, want het gaat om hun 
eigen talent. U kunt hierbij denken aan timmeren, tuinieren, 
dans en zang, maar ook aan het ontwerpen of bouwen van 
computers. Ieder kind kan door het schooljaar heen aan ten 
minste één zelf gekozen project werken in de TOP-klas. 

Oriëntatie op Jezelf en de Wereld (OJW)
OJW is ons zelf ontworpen lesprogramma waarbij we lesstof 
aanbieden op het gebied van aardrijkskunde, geschiedenis, 
biologie en burgerschap. Dit doen we niet aan de hand van 
een methode, maar aan de hand van de doelen die de overheid 
gesteld heeft. Hierbij is niet alleen aandacht voor de kennis die 
hierbij hoort, maar ook voor onderzoekend leren, presenteren, 
samenwerken en probleem oplossen (toekomstgerichte 
vaardigheden).

Maar ook rekenen, taal en spelling
Bovenstaande zijn belangrijke typerende onderwerpen van 
De Rank. Natuurlijk blijven ook rekenen, taal en spelling 
belangrijk. Daarom gaan we in het komende schooljaar met 
elkaar nascholing volgen over eigenaarschap (van leerkracht én 
leerling) en het verdiepen van het stellen van doelen. Zo kunnen 
we de kwaliteit van het onderwijs verbeteren. 
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December 2022
wk maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

48 1

Sinterklaas

2 3 4

49

Studiedag 
(kinderen vrij)

5 6 7 8 9 10 11

50 12 13 14 15 16 17 18

51 19 20 21

Kerstviering

22

Kinderen vrij

 23

Kerstvakantie

24

Kerstvakantie
1e Kerstdag

25

52

Kerstvakantie
2e Kerstdag

26

Kerstvakantie

27

Kerstvakantie

28

Kerstvakantie

29

Kerstvakantie

30

Kerstvakantie 

31



Naar aanleiding van Verbindend Gezag hebben 
wĳ  de volgende schoolregels opgesteld. 

Wĳ  zĳ n aardig voor anderen en voor onszelf.

Wĳ  zĳ n voorzichtig met spullen van een ander en die van onzelf.

Wĳ  luisteren én praten netjes en rustig tegen iedereen.

Opdrachten mogen wĳ  moeilĳ k vinden, ze worden wél gedaan.

STOP = STOP

Zo gaan wĳ  
respectvol met 
elkaar om…

1

2

3

4

5
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Januari 2023
wk maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

1

Kerstvakantie 

2

Kerstvakantie 

3

Kerstvakantie
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Kerstvakantie 

5

Kerstvakantie 

6

Kerstvakantie 

7

Kerstvakantie 

8

2 9 10

Luizenpluizen

11 12 13 14 15

3 16 17 18 19 20 21 22

4 23 24 25 26 27 28

School en kerk

29

5

Schoolschoonmaak 
(deze week)

30 31



Ouderbetrokkenheid
De verbinding tussen school, kind en ouders vinden 
wij heel belangrijk. Samen kunnen we meer doen, 
dan ieder voor zich. Wij zoeken samen naar optimale 
omstandigheden om te leren en ontwikkelen, op school 
én thuis. Dit kunnen wij dus niet alleen, we hebben 
u daarbij nodig. U kunt van ons professionaliteit 
verwachten, wij verwachten van u betrokkenheid. Om 
ouderbetrokkenheid te bevorderen, organiseren wij 
formele en informele contactmomenten. U kunt hierbij 
denken aan kindgesprekken, informatieavonden, 
ouderpanel, sportactiviteiten, activiteiten voor het 
goede doel, vieringen, etc. 

Ouderparticipatie• De medezeggensschapsraad (MR) geeft u als 
ouder de gelegenheid mee te denken, mee te praten 
en mee te beslissen over het beleid van de school, 
samen met een aantal leerkrachten en de directeur. • De ouderwerkgroep (OWG) ondersteunt het team 
en de school bij allerlei activiteiten door het jaar 
heen. Ook organiseren zij zelf acties om extra 
geld in te zamelen voor bijvoorbeeld schoolreis en 
sinterklaas. • De verkeersouders vormen de brug tussen 
ouders, school en derden (gemeente, politie en 
Veilig Verkeer Nederland) als het gaat om de 
verkeersveiligheid van kinderen. Zij praten mee 
binnen de school over de mogelijke verbeteringen 
van deze verkeersveiligheid en organiseren 
activiteiten die hiermee te maken hebben. • De klassenouders ondersteunen de leerkrachten bij 
het organiseren van klasgebonden activiteiten. • Het CAM-team controleert alle kinderen enkele 
keren per jaar op hoofdluis. Het CAM-team komt 
iedere woensdag na de vakantie in actie om ‘luizen 
te pluizen’. De ouders die in het CAM-team zi� en, 
krijgen, indien nodig, ondersteuning vanuit de GGD. 
Zij werken volgens instructie van de GGD. 

Wilt u meer weten over de diverse geledingen, dan 
verwijzen we u naar de schoolgids. De contactgegevens 
van deze geledingen vindt u achterin de kalender. 

Communicatie met ouders
Wij proberen u zorgvuldig en regelmatig op de hoogte te 
houden. Dit gebeurt op verschillende manieren:• Via de website: www.cbsderank.net• Via de schoolgids op de website.• Via deze kalender.• Via de maandelijkse digitale nieuwsbrief. Hierin 

staan zaken die in principe alle ouders aangaan. • Via Parro (een app) waarin de leerkracht 
informatie geeft over de groep van uw kind(eren).• Informatieavonden voor groep 1 t/m 8, meestal één 
aan het begin van het schooljaar en één halverwege 
het schooljaar. • Via kindgesprekken; in oktober/november (zonder 
rapport), in februari naar aanleiding van het 
eerste rapport en in juni is er een gespreksavond 
waarvoor u, indien nodig, door de leerkracht 
uitgenodigd wordt. Bij deze gesprekken zijn altijd 
kind, ouders en leerkracht aanwezig. • Via rapporten; groep 1 en 2 krijgen aan het eind 
van het schooljaar een rapport, groep 3 t/m 8 in 
februari en aan het eind van het schooljaar. 

U mag als ouder natuurlijk altijd contact met ons 
opnemen. Wilt u dit persoonlijk of telefonisch doen, dan 
is dit het handigst na 15.00 uur. Wanneer u de leerkracht 
mailt, wilt u dan naar beide leerkrachten mailen? 

  Met ouders 
kom je verder...
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Februari 2023
wk maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag
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Schoolschoonmaak 
(deze week)

1 2 3 4 5
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Rapporten mee
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8

VKindgesprekken

20

Voorjaarsvakantie

21

Voorjaarsvakantie

22

VoKindgesprekken

23

Extra vrij

24

Voorjaarsvakantie 

25

Voorjaarsvakantie 

26

9

Voorjaarsvakantie

27

Voorjaarsvakantie 

28



Op onze school zi� en kinderen, uw kinderen. Om uw kinderen zo 
goed mogelijk te helpen, hebben we afspraken gemaakt over wie 
wat doet. Wij zijn samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling 
van uw kind(eren). Om dit in de praktijk te brengen, maken 
we, naast verbindend gezag, gebruik van handelingsgericht 
werken. Beiden benadrukken de samenwerking tussen, kind, 
ouders en school. Om de ontwikkeling van uw kind goed te 
laten verlopen, kijken we naar wat hij of zij nodig heeft. Binnen 
handelingsgericht werken noemen we dit onderwijsbehoeften. 
Om erachter te komen wat uw kind nodig heeft, maken we 
gebruik van bijvoorbeeld observaties, kindgesprekken en toetsen. 
Resultaten gebruiken we om plannen en doelen op te stellen. Het 
volgen van uw kind is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid 
van de leerkracht. Dit wordt ook overlegd met de intern 
begeleider.  

De intern begeleider is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg. 
Zij helpt leerkrachten en ouders met verschillende hulpvragen 
over de kinderen. Dit betekent in de praktijk onder andere dat de 
intern begeleider aansluit bij gesprekken, klassenbezoeken doet 
en de schakel is tussen leerkracht, ouders en externe partijen. 
Bij ons op school is dat Maartje Veldman (maartjeveldman@
stichtingcambium.nl)

Verdere informatie over de zorg kunt u vinden in de digitale 
schoolgids op onze website. 

Wĳ  zorgen voor...
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Maart 2023
wk maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag
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Voorjaarsvakantie

1
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4

Voorjaarsvakantie

5

10 6 7

Biddag
Luizenpluizen

 8 9 10  11 12

11

Week van de 
lentekriebels

 13 14 15

Informatieavond

16 17 18 19

12 20 21 22 23 24 25 26

13 27 28 29 30 31



Komt u           
  er samen 
niet uit? Interne contactpersoon

Iedere school heeft een contactpersoon, 
daar kunt u, of uw kind, terecht met 
vertrouwelijke zaken die te maken hebben 
met school, bijvoorbeeld (cyber)pesten, 
intimidatie, roddels, discriminatie en 
agressie. 
De contactpersoon werkt bij 
klachtenbehandeling samen met de externe 
vertrouwenspersoon. 
Taken zijn onder andere:• Eerste opvang klager.• Luisteren naar de klager.• Het probleem in kaart brengen.• De klacht concreet noteren.• Vragen wat de klager tot nu toe heeft 

ondernomen om de klacht weg te 
nemen.• Noteren wat de klager tot nu toe heeft 
ondernomen om de klacht weg te 
nemen.• Vragen wat de klager ziet als 
oplossing.• Overzicht geven van mogelijke 
vervolgstappen.• Voorlichting, preventie en registratie. 

Op onze school is juf Maartje de 
contactpersoon. Op school is een speciale 
brievenbus beschikbaar waar kinderen hun 

zorgen kunnen achterlaten. Juf Maartje 
neemt dan contact met hen op om het 
te bespreken. U kunt haar bereiken via 
maartjeveldman@stichtingcambium.nl 
(06-21554857). 

Externe contactpersoon
Er is ook een externe contactpersoon. Deze 
kunt u benaderen wanneer u er met de 
directie en/of interne contactpersoon niet 
uit komt:

Vertrouwenspersoon voor Stichting 
Cambium:

Mevr. E te Winkel 
t  0614004160 
e ellen@tewinkelentewinkel.nl 
w www.tewinkelentewinkel.nl

Verder is het mogelijk om contact op te 
nemen met een vertrouwensinspecteur 
van de ‘Inspectie van het onderwijs’. Deze 
vertrouwensinspecteur is te bereiken op 
nummer: 0900 111 3 111.

Mochten beide wegen ontoereikend 
zijn, dan verwijzen wij u naar de 
klachtenregeling in onze schoolgids op de 
website. 



notities

   

   

   

   

   

   

   

   

April 2023
wk maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

13 1 2

14 3 4 5

Paasviering
 (mét ontbijt)

6

Goede vrijdag

7 8

1e Paasdag

9

15

2e Paasdag

10 11 12 13  14 15 16

16 17 18

IEP eindtoets 

19

IEP eindtoets 

20

Koningsspelen

21

Meivakantie 

22

Meivakantie 

23

17

Meivakantie

24

Meivakantie

25

Meivakantie 

26

Meivakantie 
Koningsdag

27

Meivakantie 

28

Meivakantie 

29

Meivakantie 

30



Directie
Christa Mensonides-Noorlander  
e  christamensonides@stichtingcambium.nl
t  06-14041605

Managemen� eam (MT)
De directie wordt bij beleidsvoering en uitvoerende taken 
ondersteund door het managemen� eam. Zij overleggen over 
zowel inhoudelijke zaken als regelzaken voor de school. Het MT 
bestaat uit:

Christa Mensonides-Noorlander - directeur
Maartje Veldman - intern begeleider
Henriët Boonstra-van Enk - vertegenwoordiging onderbouw
Michel Palm - vertegenwoordiging bovenbouw

Intern begeleider
Maartje Veldman 
e  maartjeveldman@stichtingcambium.nl

Team
Zie ‘Wij geven les aan…’.

Administratie
Dorien van Werven-Teune
e dorienvanwerven@stichtingcambium.nl

Conciërge
Alex van Pijkeren
e  alexvanpijkeren@stichtingcambium.nl

Als u ons 
  nodig heeft…



notities

   

   

   

   

   

   

   

   

Mei 2023
wk maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

18

Meivakantie 

1

Meivakantie 

2

Meivakantie

3

Meivakantie

4

Meivakantie 
Bevrijdingsdag

5

Meivakantie 

6

Meivakantie 

7

19 8 9

Luizenpluizen

10 11 12 13 14

20 15 16 17

Hemelvaartsdag

18

Dag na 
Hemelvaart

19 20 21

21

Avondvierdaagse 
deze week

22 23 24 25

Studiedag 
(kinderen vrij)

26 27

1e Pinksterdag

28

22

2e Pinksterdag

29 30 31



Medezeggenschapsraad
e  mrderank@stichtingcambium.nl

Oudergeleding
Rob de Bie (vader van Lise en Romée)
Vito Triggiano (vader van Pepijn)
Marjon Stange (moeder van Figo en Boas)

Personeelsgeleding
Eline Knikker
Catja van Boven
Mariska Dusseljee-Scholte

Ouderwerkgroep
e  owgderank@stichtingcambium.nl
Rekeningnummer: NL17RABO0313205086

Jacolien Wolff  (moeder van Finn en Lana)
Marieke Zwiers (moeder van Maud en Jorn)
Alie Toorn (moeder van Pepijn)
Gerjanne van der Bunt (moeder van Yara en Mila)
Elisabeth Dokter (moeder van Milan en Ninthe)
Marijke van Egteren (moeder van Sem)
Charissa van de Beek (moeder van Ella en Jula)
Eline Rietman (moeder van Emelie en Julan)

Verkeersouders
Angela Frowijn (moeder van Figo, Bodhi en Morris)
Robert-Jan van Dijk (vader van Ymke)

Als u ons 
  nodig heeft…



notities

   

   

   

   

   

   

   

   

Juni 2023

wk maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

22 1 2 3 4

23 5 6 7 8 9 10 11

24

Kampweek groep 8
(Groep 1 en 2 vrij)

Schoolschoon-
maak (deze week)

 12

Kampweek groep 8
(Groep 1 en 2 vrij) 

13

Kampweek groep 8
(Groep 1 en 2 vrij) 

14

Kampweek groep 8
(Groep 1 en 2 vrij) 

15

Kampweek groep 8
(Groep 1 en 2 vrij) 

16 17 18

25 19 20 21 22 23 24 25

26 26 27 28

Kindgesprekken 
(op uitnodiging)

29 30



Stichting Cambium 
Onze school maakt deel uit van Stichting Cambium. 
Onder deze stichting vallen zeven scholen:
In Wezep: De Bron en De Rank 
In Ha� em: De Van Heemstraschool en de Jan Jaspersschool
In Heerde: Het Talent en Wereldwijs
In Veessen: De IJsselvallei
Het centraal bureau van de stichting is gevestigd in ‘De Rhijnsberg’ in Heerde. 
Bezoekadres Stichting Cambium:
Rhijnsburglaan 7a
8181 XW Heerde

Stichting Cambium:
Postbus 18
8180 AA Heerde
t  06-38149265
e  secretariaat@stichtingcambium.nl
www.stichtingcambium.nl

College van bestuur: 
Dhr. B. Roeten
e  secretariaat@stichtingcambium.nl

...en wĳ  werken 
samen met...
Peuteropvang en BSO
Stichting Kindcentrum Oldebroek (SKO)
www.skgo.nl

    Wĳ  zĳ n 
onderdeel van…



notities

   

   

   

   

   

   

   

   

Juli 2023

wk maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

26 1 2

27

Rapporten mee

3

Deze week: Musical, 
laatste schooldag 

gr. 8 en spelletjesdag

4

Groep 8 laatste 
schooldag

5

Spelletjesdag

6

Kinderen vrij
t/m 20 augustus

7

Zomervakantie

8

Zomervakantie

9

28

Zomervakantie

10

Zomervakantie

11

Zomervakantie

12

Zomervakantie

13

Zomervakantie

14

Zomervakantie

15

Zomervakantie

16

29

Zomervakantie

17

Zomervakantie

18

Zomervakantie

19

Zomervakantie

20

Zomervakantie

21

Zomervakantie

22

Zomervakantie

23

30

Zomervakantie

24

Zomervakantie

25

Zomervakantie

26

Zomervakantie

27

Zomervakantie

28

Zomervakantie

29

Zomervakantie

30






