
Nieuwsbrief Laatste week naam Rank 
Mededelingenblad voor ouder(s)/verzorger(s) 

Nummer 1                                               augustus 2019 
 

   

 Westzaan  Assendelft 
1 26-08-19 Weer naar school/luizencontrole 1 26-08-19 Weer naar school/luizencontrole 

2 30-08-19 Feestdag op beide locaties 2 30-08-19 Feestdag op beide locaties 

3 Sept 19    startgesprekken 3 Sept 19    startgesprekken 

4 16-09-19 schoolfotograaf 4 16-09-19 schoolfotograaf 

5 25-09-19 Studiedag, leerlingen vrij 5 25-09-19 Studiedag, leerlingen vrij 

6 26-09-19 schoolreisje 6 26-09-19 schoolreisje 

7 02-10-19 kinderboekenweek 7 02-10-19 kinderboekenweek 

    

    
 

Directie-info:  
Beste lezers, 
 
Welkom in het nieuwe schooljaar, de personeelsleden hebben een 
heerlijke vakantie gehad en hebben volop zin om weer te beginnen. 
Dit is de eerste nieuwsbrief van het schooljaar 2019-2020 en tevens de 
laatste nieuwsbrief met de naam van De Rank. Vanaf volgende week 
vrijdag heeft onze school een heel nieuwe naam, passend bij onze 
nieuwe uitstraling. Iedereen is natuurlijk heel nieuwsgierig maar nog 
even geduld. 
In en voor de vakantie is er op beide locaties veel werk verricht. Op 
Westzaan is de gehele school schoongemaakt, is de entree opgeknapt, er 
is een nieuwe bibliotheek ingericht en een start gemaakt voor de 
buitenklas. De buitenkant wordt in de komende weken mooi geschilderd. 
Op Assendelft heeft de verhuizing net voor de vakantie plaatsgevonden, 
in de vakantie is het gehele gebouw gerenoveerd en de afgelopen week 
is de school met veel mankracht weer ingericht en schoongemaakt. Ook 
daar wordt de buitenkant geschilderd.  
Op beide locaties is een start gemaakt met het inrichten van de technieklokalen, nu wordt het 
werkplan uitgewerkt en de materialen aangeschaft. Ineke Rovers, techniek coördinator, heeft bij Tata 
Steel een aanvraag ingediend voor een donatie voor de nieuw in te richten technieklokalen. In de 
vakantie hebben wij gehoord dat wij €2500,- mogen besteden!!!   

Afgelopen donderdag hebben wij onze eerste teamvergadering 
besproken en in grote lijnen het jaarprogramma. Voor 
Margreet (IB) was het haar laatste vergadering.  
 
Ik wil iedereen bedanken voor de hulp die wij hebben 
gekregen om beide gebouwen zo mooi te maken. En veel 
plezier in dit mooie nieuwe schooljaar! 
 

Angelieke Carpentier-Hamers 
Angelieke.carpentier@agora.nu  

mailto:Angelieke.carpentier@agora.nu


 

Gezamenlijke info 

Team per mail bereikbaar 
Als team van De Rank stellen wij persoonlijk contact met ouders erg op prijs. Er zijn situaties waarin 
zaken ook per e-mail afgehandeld kunnen worden.  Leerkrachten openen hun mail op hun 
werkdagen en trachten in ieder geval binnen een week te reageren. 
Hieronder treft u onze e-mailadressen aan. 

1-2W wo Margot margot.hondema@agora.nu    

 Ma, di , do, vrij   Hanneke hanneke.huisman@agora.nu  

3-4W Di, do Emmy emmy.moring@agora.nu  

 Ma, wo, vrij Patricia  patricia.fleumer@agora.nu  

5-6W Ma Margot margot.hondema@agora.nu    

 Di t/m vrij Rian rian.vanmelick@agora.nu  

7-8W Vrij  Emmy emmy.moring@agora.nu  

 Ma t/m do Dick dick.vanierland@agora.nu    

1-2A Wo, do, vrij Hanny hanny.kerkhoven@agora.nu  

 Ma, di, vrij Tineke tineke.toornstra@agora.nu  

3-4A Ma, di, wo Ingrid ingrid.bottema@agora.nu  

 Do, vrij Manissa manissa.koning@agora.nu  

5-6A Ma t/m vrij Ineke ineke.rovers@agora.nu  

7-8A Do, vrij Rianna rianna.galiart@agora.nu   

 Ma, di, wo Lisanne lisanne.schlotz@agora.nu 

Interne begeleiding   Leonie leonie.gielens@agora.nu  

vakdocent gym   Bas bas.swolsman@agora.nu  

administratie   Firozeh firozeh.sepehry@agora.nu  
 

 

Onthulling nieuwe naam en feestdag 
Vrijdag 30 augustus is er voor alle kinderen van beide locaties een feestochtend in het kader van de 
onthulling van de nieuwe naam, de nieuwe locatie op de Vermeulenstraat en de opening van het 
Wetenschap & Techniekjaar. 
Wat er precies gaat gebeuren blijft nog een verrassing. 
Het programma begint om 8.30 uur en om ongeveer 12.15 uur verzamelen wij alle kinderen op de 
speelplaats om de schoolnaam officieel bekend te maken. U bent dan ook van harte welkom. 
De kinderen hoeven die dag geen 10 uurtje mee te nemen. 
Aan het einde van de ochtend krijgen alle kinderen een passende traktatie, gemaakt door Yvette de 
Wit (voorzitter van de MR) en de schoolkalender mee. 

Schooltijden 
De tijden voor de onderbouw en de bovenbouw zijn hetzelfde.  De groepen 
1 t/m 8 hebben op vrijdagmiddag vrij. 
 
maandag 8.30   - 14.15 uur 
dinsdag  8.30   - 14.15 uur 
woensdag 8.30   - 14.15 uur 
donderdag 8.30   - 14.15 uur 
vrijdag  8.30   - 12.30 uur 
De deur gaat open om 8.20 uur voor de groepen 1/2. Wilt u uw kind naar 
de klas brengen, afscheid nemen en ervoor zorgen dat de lessen om 8.30 
uur kunnen beginnen.  Om 8.25 uur gaat de bel voor de leerlingen van 
groep 3 t/m 8. Zij komen zelfstandig naar binnen. 
De kinderen eten omstreeks het middaguur samen met de leerkracht in het lokaal. Vergeet niet het 
10-uurtje en een lunchpakket mee te geven. Er zijn geen koelkasten beschikbaar, dus pas het 
lunchpakket hierop aan. ( Of misschien een heel klein koeltasje?) 
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Gymrooster 2019-2020   
Locatie Westzaan   
Woensdagochtend gymzaal Torenstraat 
Groep 5-6 10.15-11.30 uur        
Vanuit school naar de gymzaal fietsen, met leerkracht en ouders    
 
Groep 7-8 11.30-12.45 uur 
Met leerkracht naar de gymzaal fietsen en terug naar school   
  
Groep 3-4 12.45-14.00 uur  
Bus vanaf school om 12.30 uur en terug vanaf de gymzaal om 14.00 uur 
  
groep 1-2     
Door eigen leerkracht in de aula 
 
Locatie Assendelft 
Vrijdagochtend in gymzaal Blijdschapstraat 
Groep 7-8 08.30-09.45 uur        
Zelf van huis naar gymzaal lopen 
 
Groep 5-6 09.45-11.00 uur 
   
Groep 3-4 11.00-12.15 uur  
Van school ophalen 
  
Groep 1-2     
Door eigen leerkracht in de speelzaal 

In september staan de startgesprekken met ouders gepland. 
Het doel van dit gesprek is kennismaken met elkaar, het uitspreken van wederzijdse verwachtingen en 
samen afspraken maken over hoe er gewerkt wordt aan de ontwikkeling van uw kind. De gesprekken 
vinden plaats in het bijzijn van de kinderen van groep 1-2. 
Vanaf groep 3 neemt uw kind ook deel aan het gesprek en kunt u samen met uw kind een 
voorbereidingsformulier bespreken, dat u zo snel mogelijk ontvangt. Mede aan de hand van dit 
formulier willen wij graag het gesprek voeren. 

Assendelft-info 

Afspraak met de buurt ivm drukte verkeer. 
Er blijkt een afspraak te zijn in de buurt bij onze 
nieuwe school aan de Pastor Vermeulenstraat i.v.m. 
verkeersdrukte. 
Voor auto’s graag de rode pijlen volgen. De 
Bestevaerstraat alleen gebruiken voor fietsers. 
Parkeren kan op de Oranjeboomkade. 
Misschien kunnen wij als nieuwe goede buren ons 
hier aan houden…. 

 


