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Datalijst cbs De Rank Schooljaar 2022-2023 
Maandag 29 augustus Eerste schooldag 
Week 35 Start Gouden weken 

We starten op onze school vanaf dag 1 met 
groepsvorming. Een fijne klas zijn met elkaar, dat 
is waar we voor gaan. Elk schooljaar weer! 

Maandag 29 augustus Stoetbomen  
Voor groep 1 om 13:45 uur op het schoolplein 
van de school. Het is bij ons een jaarlijkse 
traditie, waarin we onze jongsten extra willen 
zien als school. Zij zijn voor ons speciaal! 
De rode loper rollen we uit en de jongste 
kinderen ontvangen een prachtig versierde tak. 
U wordt door de leerkrachten verder 
geïnformeerd. 

Week 35 Startgesprekken 
We willen na schooltijd in de eerste schoolweek 
graag elke ouder/verzorger ontmoeten. Het 
liefst met uw kind erbij. Waarom? U ziet wie de 
leerkrachten zijn van uw kind en wij zien u. Uw 
kind merkt dat ouders en school hem/haar de 
moeite waard vinden. Via Social Schools kunt u 
zich inschrijven. U krijgt in week 34 bericht 
hierover. 
Het is voor ons van groot belang u met uw kind 
te ontmoeten. Wilt u de leerkracht ook alleen 
spreken, omdat uw kind bijvoorbeeld iets niet 
moet horen, maak dan met de leerkracht daar 
een aparte afspraak voor. 

Donderdag 8 september Schoolfotograaf 

Vrijdag 9 september Rapport en Portfoliomap inleveren 

Vrijdag 23 september  
Vrijdag 30 september 

Sponsorloop  
met KindH, OBS Jan.S. en cbs De Rank voor de 
natuurlijke-buitenspeel-leerontdekplaats 
Kindcentrum Warffum. 
Ouders vanuit de organisaties zijn bezig met de 
organisatie van deze sponsorloop. 
We willen samen zoveel mogelijk gelden op- 
halen voor de buitenspeelplaats. 
Locatie: 
KindH/CBS De Rank 
-Schoolplein en ronde om het gebouw (kan veilig 
worden georganiseerd) 
En? Er valt nog meer te beleven. 
13:00-14:00 uur start sponsorloop. 
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Donderdag 6 oktober margemiddag 
De leerlingen zijn om 11:45 uur vrij 

Margemiddag 
De leerlingen lunchen thuis 

Onderwijswerkplaats voor de leerkrachten. 

eind september/oktober 
 

Voorlopig schooladvies voor leerlingen van 
groep 7 en 8 
U ontvangt van de leerkracht een voorlopig 
schooladvies*. Zodat u weet welke scholen u 
begin 2023 tijdens de Open dagen van het VO 
kan bezoeken. 

Woensdag 12 oktober margedag 
De leerlingen zijn vrij 

Margedag 
Personeelsdag van heel VCPO N-G 

5 oktober t/m 16 oktober Kinderboekenweek 
Thema “Gi-ga-groen” 

Vrijdag 14 oktober Leesmarathon 

Maandag 17 t/m 21 oktober  Herfstvakantie 

Donderdag 27 oktober “Kom kijken in de klas” in de school 
Van 8:25 – 9:30 uur open moment voor 
ouders/verzorgers om te kijken hoe er wordt 
lesgegeven op de Rank en rondleiding door de 
leerlingen. 
De kinderen en het team genieten ervan! 

Week 44 Voortgangsgesprekken met 
ouders/verzorgers 
Extra informatiemoment voor ouders/verzorgers 
over de ontwikkeling van hun kind. U ontvangt 
van de leerkracht een uitnodiging. 

Donderdag 3 november margemiddag  
De leerlingen zijn om 11:45 uur vrij 

Margemiddag 
De leerlingen lunchen thuis 

Vrijdag 11 november Sint Maarten 
Alle leerlingen maken een lampion.  

Maandag 5 december  Sinterklaasviering 

Donderdag 8 december margemiddag 
De leerlingen zijn om 11:45 uur vrij 

Margemiddag 
De leerlingen lunchen thuis. 
Onderwijswerkplaats voor de leerkrachten 

Kerstviering (aangepast) 
Afscheid nemen van de “oude” school met 
elkaar maar ook openstellen voor 
belangstellenden etc. 

Hierover komt t.z.t apart informatie over. 
 
 
 

Week voor de Kerstvakantie 
(In principe staat de week voor de 
Kerstvakantie gepland als verhuisweek) 
 
De kinderen hebben dan 3 weken vakantie. 
 
 

Verhuisdagen 
5 dagen (een hele week) zullen de scholen 
in Warffum dicht zijn vanwege de 
verhuizing naar de nieuwe locatie. 
Oplevering is mogelijk eind november. 
Zodra zekerheid er is, dan wordt dit meteen 
met ouders/verzorgers gecommuniceerd. 
(Zie voor meer info ook de informatiebrief) 
Rond de herfstvakantie horen we of deze 
planning wordt gehaald. 
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Maandag 26 december t/m 6 januari  Kerstvakantie in Nederland 

Cito toetsen week 4 ,5 en 6 Start Citotoetsen 
Deze worden uitgespreid over een periode van 3 
weken. 

Donderdag 9 februari margedag 
 

Margedag 
De leerlingen zijn de hele dag vrij en de 
leerkrachten werken aan 
analyses/plannen/ondersteuning 

Week 7 Rapport mee 

Donderdag 23 februari margemiddag 
De leerlingen zijn om 11:45 uur vrij 

Margemiddag 
De leerkrachten werken in werkgroepen aan 
schoolontwikkeling 

Week 8 Oudergesprekken 
U ontvangt van de leerkracht een uitnodiging. 

27 februari t/m 3 maart Voorjaarsvakantie 

Maandag 27 maart Theoretisch verkeersexamen groep 7 

Vrijdag 31 maart Rapport en Portfoliomap inleveren 

Donderdag 6 april Paasviering 

Vrijdag 7 april Goede Vrijdag  

Maandag 10 april Tweede Paasdag 
Datum nog niet bekend 

(mogelijk ook meer richting de zomer) 
Schoolreizen  
Meer informatie ontvangt u later 

Dinsdag 18 en woensdag 19 april 
 

IEP Eindtoets 
Deze toets maken de leerlingen van groep 8 

Vrijdag 21 april Koningsspelen  
Maandag 24 april t/m 5 mei Meivakantie  

Zondag 14 mei Moederdag 

Woensdag 17 mei margemiddag 
De leerlingen zijn om 11:45 uur vrij 

Margemiddag 
Nieuw schooljaar in ’t Zicht 

Donderdag 18 en 19 mei Hemelvaart en dag erna vrij 

Maandag 29 mei Tweede Pinksterdag 

Week 23, 24 en 25 Citotoetsen Start Cito toetsen 
Deze worden uitgespreid over 2 tot 3 weken 

Datum nog niet bekend Sportdag groep 5-8 

Donderdag 22 juni margedag  
De leerlingen zijn vrij 

Margedag 
De leerkrachten analyseren de Cito-toetsen en 
schrijven de rapporten. 

Zondag 18 juni Vaderdag 

Week 27 Rapport mee 

Week 28 
 

Oudergesprekken 
op verzoek van ouders en leerkrachten  

Donderdag 13 juli Kijken in de nieuwe groep 
Week 28 of 29 (datum nog niet bekend) Afscheid groep 8 

Donderdag 20 juli Eindfeest 

Vrijdag 21 juli Informatie zal z.s.m. volgen 

Maandag 24 juli t/m 3 september Zomervakantie 
*We volgen de richtlijnen van het RIVM die dan gelden. 


