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Beste ouder(s)/verzorger(s) van de kinderen van Kindcentrum De Rank. 

Waar je de wereld leert ontdekken

Kindcentrum De Rank

Voor u ligt de nieuwe kalender voor het onderwijs
jaar 20202021. Dit jaar een aangepaste indeling en 
een nieuwe vormgeving.

In deze kalender vindt u:
•  Algemene informatie over ons kindcentrum en 

de partijen waar we binnen RaJuBiBos nauw 
mee samenwerken.

•  Groepsindeling, gymnastiekrooster, vakanties, 
extra vrije dagen en calamiteitendagen.

• De Noordwijkse Methode
• Extra aandacht voor...
• Alle belangrijke data in de jaarkalender

Over eventuele aanpassingen in de kalender 
informeren wij u in de nieuwsbrief.

Voor aanvullende informatie over ons kindcentrum 
verwijzen wij u naar onze informatiegids op de 
website: 

     www.rankheerjansdam.nl/informatiegids

Voor vragen zijn wij uiteraard altijd beschikbaar via 
de mail info@rankheerjansdam.nl of telefonisch 
op 0788200038. 

Wij wensen iedereen een heel fijn en gezond 
onderwijsjaar toe.

Met vriendelijke groet,
mede namens het team van Kindcentrum De Rank,

Anneke van de Pol
Angela de Geus

https://www.rank-heerjansdam.nl/informatiegids/
mailto:info@rank-heerjansdam.nl


Hier, nu en de toekomst
Onze huidige maatschappij vraagt om nieuwe kennis en 
vaardigheden. Kindcentrum De Rank speelt daar natuurlijk 
op in. Naast het vergaren van kennis krijgen de kinderen 
binnen ons kindcentrum een onderwijsaanbod met veel 
ruimte om zich op verschillende manieren te ontwikkelen. 

Dit betekent niet klakkeloos aannemen wat ergens wordt 
beweerd of geschreven, maar met een onderzoekende 
houding zelf leren ontdekken.

Kindcentrum De Rank vormt een afspiegeling van onze 
samenleving. Vanuit onze christelijke identiteit leren we 
kinderen elkaar en elkaars culturen en achtergronden 
begrijpen en waarderen. 

Een plek waar waardering hoog in het vaandel hoort te 
staat.

Binnen ons kindcentrum werken we volgens ‘De Noord
wijkse Methode’. Een beproefd aanbod met veel ruimte voor 
het ontdekken en ontwikkelen van talenten van zowel de 
kinderen als de leerkrachten om de motivatie aan te 
wakkeren en het leerproces te bevorderen. 

In ons aanbod zien wij kansen voor uw kind. Een prettige en 
effectieve onderwijstijd nu, met een heldere en gemotiveerde 
blik op de toekomst. 

“Door het aanleren van een breed 
scala aan vaardigheden en werkvormen 
leren ze al vanaf jonge leeftijd om 
kritische denkers en doeners te zijn 
met het vermogen om te reflecteren.”

“Een kindcentrum waarin niemand op 
afstand blijft en waar iedereen actief 
meedoet en een bijdrage levert.”
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Algemene informatie kindcentrum De Rank
Directeur onderwijs Anneke van de Pol
Teamleider onderwijs  Angela de Geus
Adres  Sportlaan 6A
 2995 VN Heerjansdam
Telefoon 078820 00 38
Website www.rankheerjansdam.nl
Email info@rankheerjansdam.nl
Facebook @KindcentrumDeRankHeerjansdam
Twitter @rankheerjansdam

Algemene informatie PIT kinderopvang & 
onderwijs
Bestuur PIT kinderopvang & onderwijs
Bestuurders Ad Vos, bestuurder
 Milka Barends, directeur kwaliteit &
 personeel kinderen 07 jaar
 Max van de Pol, directeur kwaliteit & 
 personeel kinderen 713 jaar
Adres Dr. Plesmanstraat 22
 3331 KH Zwijndrecht
Postadres Postbus 325
 3330 AH Zwijndrecht
Telefoon 078820 00 10
Website www.pitko.nl
Email info@pitko.nl

Medezeggenschapsraad
Mariëlle de Koning  lid personeelsgeleding
René van der Velden  lid personeelsgeleding
Vacature  voorzitter oudergeleding
Femke Prenen  lid oudergeleding

Bereikbaar via: mr@rank-heerjansdam.nl

Ouderraad
Luciënne van der Graaf Voorzitter
Miriam Hoogendam  Penningmeester
Angelique Bakker
Fenneke Biemond
Marian Buitendijk
Rinske Harteveld
Dow Lems
Lieneke Nobel
Anja Ramstijn

Bereikbaar via: or@rank-heerjansdam.nl 
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Onderwijstijden
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8:30 – 14:30 uur
Woensdag: 8:30 – 12:30 uur

Pauzetijden
Alle groepen spelen in de ochtend 15 minuten buiten met 
ervoor of erna een eet en drinkmoment. Tussen de middag 
lunchen de leerlingen 20 minuten in de klas. Afhankelijk  
van de groep wordt er voor of na de lunch nog 20 minuten  
buiten gespeeld. Het schema van de pauzes hangt in  
onze koffieruimte.

Gymnastiekrooster 
Groep woensdag leerkracht
1/2 08:30 – 09:15 uur  Edek Godlewski
3/4  09:15 – 10:00 uur  Edek Godlewski
5/6  10:30 – 11:15 uur  Edek Godlewski
7/8  11:15 – 12:00 uur  Edek Godlewski

Groep donderdag leerkracht
1/2  08:30 – 09:15 uur  Wesley Maaskant
3/4 09:15 – 10:00 uur  Wesley Maaskant
5/6  10:30 – 11:15 uur  Wesley Maaskant
7/8  11:15 – 12:00 uur  Wesley Maaskant

Zwemrooster
Groep vrijdag zwembad
3 08:30 – 09:45 uur De Hoge Devel
     in Zwijndrecht

Vieringen en feesten
Wij vieren de christelijke feesten. U wordt op de hoogte 
gehouden van de organisatie eromheen via de website en 
deze kalender. 

Vakanties
Herfstvakantie  17 oktober t/m 25 oktober 2020
Kerstvakantie  19 december 2020 t/m 3 januari 2021
Voorjaarsvakantie  20 februari t/m 28 februari 2021
Paasvakantie  2 april t/m 5 april 2021
Meivakantie  24 april t/m 9mei 2021
Hemelvaartweekend  13 mei t/m 16 mei 2021
Pinksterweekend  22 mei t/m 24 mei 2021
Zomervakantie  17 juli t/m 29 augustus 2021

Extra vrije dagen
• 20 november 2020
• 19 februari 2021
• 15 maart 2021
• 6 april 2021
• 16 juni 2021

Calamiteitendagen
De calamiteitendagen zijn meestal dagen waarop de 
kinderen vrij zijn. Echter, in het geval van een calamiteit 
(denk bijvoorbeeld aan de coronacrisis het afgelopen 
onderwijsjaar) worden de calamiteitendagen ingezet als 
lesdagen ter compensatie van de gemiste lesdagen. 
Wanneer wij vóór 1 mei 2021 deze dagen niet hebben 
gebruikt, zijn de leerlingen op de volgende data vrij:
• 25 mei 2021
• 16 juli 2021

Kindcentrum De Rank
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Groepsindeling
Groep  Leerkrachten  Werkdagen
1/2  Heleen Hoes  maandag, dinsdag en woensdag 
 Marjolijn Hooijmeijer  donderdag en vrijdag
3/4 Nadine Zijlstra  maandag, donderdag en vrijdag
 Marjolijn Hooijmeijer  dinsdag en woensdag
5/6 Carina van Dijk  dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag
 Angela de Geus maandag
7/8  Mariëlle de Koning  woensdag, donderdag en vrijdag
 René van der Velden  maandag en dinsdag

Overige taken
Taken   Leerkrachten  Werkdagen
Directeur onderwijs  Anneke van de Pol  wisselend dinsdag, woensdag en vrijdag
Teamleider  Angela de Geus  dinsdagmorgen, woensdag, donderdagmorgen en vrijdag
Intern begeleider  Corrie Crezee  wisselend maandag, dinsdag en donderdag
Administratief medewerkster Margreet Dibbets  dinsdag en donderdagochtend
Conciërge  Anneke van Dijk  alle ochtenden, behalve dinsdagochtend
Onderwijsassistent /  
Cultuur coördinator Jolanda Kasanmoerawi  dinsdag en vrijdag
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Ouderbetrokkenheid
Samenwerken met ouders betekent meer dan informeren  
of informatie uitwisselen. Leerkrachten en ouders hebben 
een gezamenlijk belang om kinderen binnen hun eigen 
mogelijkheden en talenten optimaal te ondersteunen in hun
ontwikkeling. Beide partijen leveren hierin binnen een
verschillende setting een belangrijke bijdrage. Leerkrachten
in de rol van onderwijsprofessional en ouders als opvoeders
en ervaringsdeskundige. Binnen een sfeer van openheid,
respect en gelijkwaardigheid zijn we gezamelijk 
verantwoordelijk voor het succes en welbevinden van uw 
kinderen. Het is van belang dat we regelmatig met elkaar in 
gesprek gaan om de ontwikkeling van uw kind onder de loep 
te nemen en bij te sturen waar nodig.

Daarnaast zullen we regelmatig een beroep doen op u als
ouder voor hulp bij activiteiten. Denk hierbij aan excursies,
extra ondersteuning of festiviteiten. We hopen dat we ook
hier binnen uw eigen mogelijkheden mogen rekenen op uw
medewerking. Samen met u willen wij inspirerend christelijk
onderwijs vormgeven.

Contactmomenten en -middelen
Wij proberen alle ouders zo volledig mogelijk op de hoogte 
te houden van organisatorische en onderwijsinhoudelijke 
zaken. Dit doen we via:
•  Kennismakingsgesprekken aan het begin van het 

onderwijsjaar.
•  Informatieavond in september.
•  Oudergesprekken.
•  5 keer per jaar een koffiemoment.
•  Afsluiting van thema’s.
•  Rank info. Deze nieuwsbrief verschijnt circa 10 keer per 

onderwijsjaar. Inschrijven voor deze nieuwsbrief wordt 
door De Rank voor u gedaan nadat uw kind is 
ingeschreven. Derden kunnen zich aanmelden voor deze 
nieuwsbrief via onze website.

•  De website: www.rankheerjansdam.nl
•  Twitter: @rankheerjansdam
•  Facebook: 
 www.facebook.com/KindcentrumDeRankHeerjansdam
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Speerpunten voor dit onderwijsjaar
Ieder jaar bepalen we met elkaar wat de speerpunten zijn:

De Noordwijkse Methode
Het afgelopen jaar hebben we grote sprongen gemaakt met 
de invoering van De Noordwijkse Methode. Dit onderwijsjaar 
gaan we daar mee verder en staat De Noordwijkse Methode 
opnieuw centraal in ons programma. Dit vraagt opnieuw een 
grote inspanning van het hele team. Meerdere studiedagen 
worden ingezet om het team verder te trainen. De 
overkoepelende thema’s die dit jaar aan de orde komen zijn: 
•  Reis door de tijd (september t/m november)
•  Weer en klimaat ( januari t/m maart)
•  Voeding en gezondheid (april t/m juli)

Een toekomstbestendig onderwijsconcept
Onze veranderende wereld vraagt om nieuwe kennis en 
vaardigheden. ‘De Noordwijkse Methode’ is een 
toekomstbestendig onderwijsconcept. Wij passen dit 
concept vooralsnog toe in de groepen 3 t/m 8. Een 
overkoepelend thema staat centraal tijdens de lessen 
geschiedenis, biologie, aardrijkskunde, techniek, muziek, 
theater, kunst, sport en koken. Zo ontstaat er ruimte om, 
naast het vergaren van kennis, te werken aan nieuwe 
relevante vaardigheden en werkvormen.

De Noordwijkse Methode in de praktijk
Gedurende een periode van ongeveer elf weken staat een 
thema centraal. Alle leerkrachten van het kindcentrum 
specialiseren zich in één vak, bijvoorbeeld geschiedenis of 
ICT. Op dinsdag en donderdagmiddag krijgen de kinderen 
geen geschiedenis van hun eigen juf of meester, maar van 
een juf of meester die gespecialiseerd is in dat vak. 
Gedurende het thema doorlopen alle kinderen vanaf groep 3 
alle vakken. 
Op vrijdagmiddag gaan de kinderen uit verschillende 
groepen met elkaar werken aan keuzeprojecten. Zo kunnen 
ze zich verdiepen in vakken of projecten die hun directe 
belangstelling hebben.

   Kritische denkers
Wij leren kinderen 
nadenken over hun 
eigen mening over de 
aangeboden informatie. 
Doel: kinderen als 
kritische denkers.

‘Denkbubbels’
De Denkbubbels zijn onderdeel van het ‘Fundamenteel Leer 
Model’. Leerkrachten ontwerpen binnen dit model hun 
lessen. De kinderen passen denkstrategieën toe om de 
nieuwe kennis te verwerken. Voor het aanleren van deze 
vaardigheden worden ‘Denkbubbels’ gebruikt. Zo leren 
kinderen vanaf jonge leeftijd denkvaardigheden aan, 
waarmee ze kritische denkers kunnen worden:
•  Leren onderzoeken: klopt de informatie, hoe weet ik dat?
•  Verbanden leggen: waar heeft dit nog meer mee te 

maken?
•  Perspectief nemen: hoe kijkt iemand anders hier 

tegenaan?
•  Creatief denken: hoe zou het anders kunnen zijn?
•  Waarde bepaling: is dit belangrijk en waarom en voor wie?
•  Persoonlijke relevantie: wat heeft dit onderwerp met 

mijzelf te maken en met de actualiteit?

En de kleuters?
De kleuters doen ook mee met de thema’s. Op deze manier 
worden de kleuters betrokken bij de rest van de groepen.  
Zij krijgen daarnaast een lesaanbod binnen eigen thema’s. 
Er komt meer diepgang en differentiatie in de onderwerpen 
waar zij aan werken en er is meer aandacht voor 
verschillende vakgebieden. Vakken als geschiedenis, 
aardrijkskunde en kunst krijgen ze op hun eigen niveau.

Meer informatie over De Noordwijkse Methode: 
www.rankheerjansdam.nl
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Speerpunten voor dit onderwijsjaar (vervolg)
Naast De Noordwijkse Methode zal er ook dit jaar extra aandacht worden besteed aan de volgende zaken:

Aandacht meer- en hoogbegaafde leerlingen
Afgelopen jaar is een aantal trainingsdagen opgeschort als 
gevolg van de coronacrisis. Dit jaar gaat we door met de 
extra scholing van alle leerkrachten om meer en hoog
begaafde kinderen te herkennen en nog beter te kunnen 
begeleiden. Bij sommige kinderen is er sprake van een 
ontwikkelings voorsprong. Deze kinderen ontwikkelen zich 
sneller dan de gemiddelde leerling. Bij ons op het 
kindcentrum is er in de groepen 1 t/m 8 binnen de 
klassituatie genoeg uitdaging in de vorm van extra materiaal 
naast de gebruikte methodes. We werken dan volgens het 
principe compacten en verrijken. Compacten houdt in dat 
we de lesstof kritisch bekijken en bepaalde onderdelen die 
bij het kind bekend zijn, schrappen. Zo houden kinderen tijd 
over voor het verrijken. Naast het verrijkingsmateriaal vanuit 
de methodes wordt er ook verrijkingsmateriaal gebruikt dat 
los staat van de methode.

Asterisk
Soms heeft een kind net iets meer 
uitdaging nodig dan het verrijkings  
werk uit de eigen groep kan bieden. Binnen PIT, onze 
stichting, zijn er 5 groepen samengesteld waar plaats is 
voor meer en hoogbegaafde kinderen: De Asteriskgroep. Al 
jaren gaan er sommige kinderen uit de groepen 7 en 8 
wekelijks een dagdeel naar de Astriskgroep. Zo wordt er aan 
deze doelgroep binnen alle kindcentra van PIT op dezelfde 
manier inhoud gegeven aan deze verdere verdieping van het 
onderwijs. De lessen bij de Astriskgroep worden gegeven 
door speciaal opgeleide leerkrachten die al ervaring hebben 
met lesgeven aan meergetalenteerde leerlingen. Er wordt 
gewerkt met op de doelgroep afgestemde materialen en 
inspiratiebronnen, waarbij we aansluiten bij de behoeften van 
de individuele leerlingen en van de groep. Daarnaast zoeken 
we ieder jaar een activiteit, aansluitend bij de doelen van 
deze groep. Zo zijn we op bezoek geweest bij de Erasmus 
Universiteit, de TU in Delft en ‘De Uitvindfabriek’ in Breda.

SCHOOL op SEEF
SCHOOL op SEEF is een programma voor een goede 
aanpak van verkeers veiligheid en verkeers educatie aan 
kinderen in de basisschoolleeftijd. Hier worden kinderen in 
een veilige omgeving op een eigentijdse manier begeleid in 
hun ontwikkeling tot duurzaam veilige weggebruikers. 
SCHOOL op SEEF omvat hoogwaardig en aansprekend, 
praktijkgericht en digitaal materiaal.

Sociale veiligheid – De Vreedzame 
school
Ook dit jaar is De Vreedzame School  
een van de speerpunt. Met het programma 
van De Vreedzame School leren we 
kinderen verantwoordelijke te nemen als actieve leden van 
de gemeenschap. Daartoe beschouwen we de klas en de 
school als oefenplaats. Ze leren oog en oor te hebben  
voor anderen, zonder zichzelf uit het oog te verliezen. 
Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar, voor  
de gemeenschap en staan open voor de verschillen  
tussen mensen. We leren de kinderen zelf de 
verantwoordelijkheid te nemen voor het oplossen van 
conflicten in het kindcentrum of op het speelplein. Hoewel 
dit soms best lastig is, zien we dat dit steeds beter gaat. Dit 
zorgt voor rust, wat bijdraagt aan het welbevinden en de 
leerprestaties van de kinderen.

Chromebooks
Vorig onderwijsjaar zijn we gestart met het werken op de 
Chromebooks. Deze manier van werken sluit aan bij onze 
visie op modern onderwijs. Dit onderwijsjaar worden de 
vakken waarmee wordt gewerkt op de Chromebooks verder 
uitgebreid. Zeker in de bovenbouw worden werkboekjes 
steeds vaker vervangen worden door digitale toepassingen. 
Hierdoor zijn we in staat de instructie en verwerkings
aanbod, met name voor de kernvakken rekenen, spelling en 
taal steeds meer op maat te kunnen aanbieden. Daarnaast 
wordt door de Chromebooks het digitaal samenwerken 
gestimuleerd en maken de leerlingen grote stappen in de 
ICTvaardigheden als digitale geletterdheid, mediawijsheid 
en overige 21eeeuwse vaardigheden.
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Toppie
Toppie is een enthousiast team van sport en kunstcoaches voor kinderen in 
Zwijndrecht. Wij organiseren allerlei leuke sportieve en kunstzinnige activiteiten 
waar iedereen aan mee kan doen onder schooltijd én buiten schooltijd!

Waarom Toppie?
De gemeente Zwijndrecht wil kinderen al jong vertrouwd 
maken met sport en cultuur. Dagelijkse beweging is 
belangrijk voor de gezondheid. Kunst stimuleert de 
ontwikkeling van kinderen op meerdere manieren. Daarom 
organiseren de sport en kunstcoaches activiteiten voor 
kinderen van 2 t/m 12 jaar.

Wat doet Toppie?
Het project Toppie, jouw sport en kunstcoach, laat kinderen 
op een laagdrempelige manier kennismaken met sport en 
cultuur. Via de sportcoaches komen de kinderen in contact 
met allerlei sportvormen. En via de kunstcoach leren ze 
bijvoorbeeld wat schilderen, dansen of muziek inhoudt. Zo 
kunnen kinderen ontdekken wat ze leuk vinden. In 
samenwerking met alle partners uit het RaJuBiBoS 
stimuleren de sport en kunstcoaches het talent van een 
kind te ontdekken en verder te ontwikkelen. Ook de lokale 
sportverenigingen en sportaanbieders worden bij het 
project betrokken.

Missie en visie
Missie: team Toppie is een enthousiast, professioneel en 
actiegericht team, dat een bijdrage wil leveren aan de 
sportieve en culturele ontwikkeling van kinderen in 
Zwijndrecht en Heerjansdam.
Visie: in samenwerking met partners willen we in 
Zwijndrecht en Heerjansdam door middel van een 
gevarieerd en hoogwaardig activiteitenaanbod kinderen 
meer mogelijkheden bieden om het beste uit zichzelf te 
halen.

Wie zijn de sport- en kunstcoaches?
Team Toppie bestaat uit sport en kunstcoaches voor het 
basisonderwijs. Wij coördineren het sporten kunstmenu en 
zijn zelf ook actief op de werkvloer.

Wat doet Toppie in het RaJuBiBoS?
Ook dit schooljaar zullen we vele activiteiten tijdens en na 
schooltijd gaan organiseren. Zo zullen we met jullie gaan 
sporten tijdens de gymlessen en kennis laten maken met de 
vele sporten die er te doen zijn. Ook na schooltijd zullen we 
diverse leuke sportactiviteiten met jullie gaan doen. Op het 
gebied van cultuur gaan we voor jullie aan de slag met een 
leuk, leerzaam en educatief programma tijdens en na 
schooltijd.

Meer weten en digitaal aanmelden
Alle informatie van Toppie is vanaf de start van het 
schooljaar terug te vinden op de nieuwe site. De 
aanmeldingsprocedure voor het opgeven van activiteiten zal 
dit schooljaar anders verlopen. De informatie hierover zal zo 
spoedig mogelijk gedeeld worden via de nieuwe website: 
zwijndrecht.doemeemettoppie.nl

Wij hopen jullie dit schooljaar met veel plezier te mogen 
ontvangen tijdens onze activiteiten.

Team Toppie

Toppie

Kijk voor de Naschoolse activiteiten op de website van Toppie: zwijndrecht.doemeemettoppie.nl/activiteiten.  

Hier staan de sport en cultuur activiteiten voor groepen 1 t/m 8, die voor ons kindcentrum georganiseerd worden. 

Ook op onze website www.rankheerjansdam.nl houden we u op de hoogte van de actuele activiteiten.

Naschoolse activiteiten

www.rank-heerjansdam.nl
zwijndrecht.doemeemettoppie.nl
zwijndrecht.doemeemettoppie.nl/activiteiten/


Leren lezen = leuk
Leren lezen begint op school. Maar óók in de bibliotheek. Met de Bibliotheek op school komen onderwijs en de bibliotheek 
samen. We bundelen onze krachten om kinderen te stimuleren meer te lezen. En ze leren om beter en verstandiger om te gaan 
met internet, sociale media en games. Dit gaat makkelijker als het ook nog eens superleuk is!

Daarom is bibliotheekconsulent Karin Theunissen elke 
maandag te vinden in RaJuBiBos en maandelijks op De 
Notenbalk. Op beide scholen zet Karin zich in voor het 
vergroten van het leesplezier en de mediawijsheid van 
kinderen. Ze geeft de gaafste lessen en organiseert de 
tofste activiteiten, zoals de Biebexpeditie, de Kinderjury in de 
klas of we reizen met de BeeBot naar een verre planeet. 

Uiteraard doen we ook mee met de landelijke leesfeesten 
zoals de Kinderboekenweek en de Nationale Voorleesdagen.

AanZet voor volwassenen
Leesplezier en mediawijsheid is natuurlijk niet alleen leuk 
voor kinderen. Daarom is de Bibliotheek AanZet er ook voor 
volwassenen. Als lid heeft u toegang tot een enorme 
collectie met zowel papieren als digitale boeken. Ook kunt u 
meedoen aan bijzondere activiteiten en interessante online 
cursussen.

Kijk op www.debibliotheekaanzet.nl voor het totale aanbod. 
Of loop eens binnen bij onze Servicepunten in De Lunenhof 
en het RaJuBiBos of vestiging Walburg. Iedereen is welkom!

Vragen?
Wilt u meer weten over wat de Bibliotheek AanZet te bieden 
heeft? Onze collega’s in de servicepunten, in Bibliotheek 
Walburg en Karin helpen u graag verder.

Openingstijden
Rajubibos
Maandag 18.00 – 19.30 uur
Woensdag 14.00 – 17.00 uur
Donderdag 14.00 – 17.00 uur

Zwijndrecht Lunenhof
Maandag t/m donderdag 14.00 – 17.00 uur

Zwijndrecht Walburg
Maandag 13.00 – 18.00 uur
Dinsdag 10.00 – 20.00 uur
Woensdag 10.00 – 18.00 uur
Donderdag 10.00 – 20.00 uur
Vrijdag 10.00 – 18.00 uur
Zaterdag 10.00 – 15.00 uur

Over ons
Met 14 bibliotheken, 15 servicepunten en 4 afhaalpunten is 
de Bibliotheek AanZet er voor iedereen. We zijn een plek om 
te ontspannen, je persoonlijk te ontwikkelen, kennis op te 
doen en te delen. Ontdek de wereld om je heen, ontwikkel je 
eigen talent en ontmoet anderen.

Contactgegevens
Telefoon: 078  620 55 00
Email: service@debibliotheekaanzet.nl
Website: www.debibliotheekaanzet.nl

De Bibliotheek AanZet

www.debibliotheekaanzet.nl
mailto:service@debibliotheekaanzet.nl

