
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Het team:   

directeur Cassandra Zwiers cassandra.zwiers@kitsprimair.nl 

1a/2a Marjan Kleine (ma, di, do, vr) 
Hester van der Held (wo) 

marjan.kleine@kitsprimair.nl 
hester.van.der.held@kitsprimair.nl 

1b/2b Sjoukje Boer (ma, di, wo, do) 
Hester van der Held (vr) 

sjoukje.boer@kitsprimair.nl 
hester.van.der.held@kitsprimair.nl 

3 Irien Maran Zoer (ma, di, wo) 
Judith Oldenkamp (wo, do, vr) 

irien.maran.zoer@kitsprimair.nl 
judith.oldenkamp@kitsprimair.nl 

4 Froukje Warnders (ma, di, wo) 
Antecla Groenewold (do, vr) 

froukje.warnders@kitsprimair.nl 
antecla.groenewold@kitsprimair.nl 

5 Monique Hut (ma, di, wo) 
Lineke Kleene (do, vr) 

monique.hut@kitsprimair.nl 
lineke,kleene@kitsprimair.ml 

6 Jostein Scheffer (ma t/m vr) jostein.scheffer@kitsprimair.nl 

7 Gea Lensen (ma, di, do, vr) 
Erik van der Heide (wo) 

gea.lensen@kitsprimair.nl 
erik.van.der.heide@kitsprimair.nl 

8 Erik van der Heide (ma, di) 
Sylvia Manders (wo, do, vr) 

erik.van.der.heide@kitsprimair.nl 
sylvia.manders@kitsprimair.nl 

extra leerlingbegeleiding Patricia Wiggerman  patricia.wiggerrman@kitsprimair.nl 

meerschoolse intern begeleider Marian Bisschop 0-6 jaar 
Ilona Niewzwaag 6-12 jaar 

marian.bisschop@kitsprimair.nl 
ilona.niewzwaag@kitsprimair.nl 

aandachtsfunctionaris Ilona Niewzwaag ilona.niewzwaag@kitsprimair.nl 

Coödinator 0-6 jaar Sjoukje Boer sjoukje.boer@kitsprimair.nl 

Coördinator 6-12 jaar Irien Maran Zoer irien.maran.zoer@kitsprimair.nl 

Gymrooster: 

Maandag  
groep: 

zaaldeel 1 groen Woensdag  
groep: 

zaaldeel 2 groen 

 6 08.30-09-15 uur 6 08.30-09.15 uur 

 5 09.15-10.00 uur 4 09.15-10.00 uur 

 4 10.00-10.45 uur 7 10.00-10.45 uur 

 3 10.45-11.30 uur 5 10.45-11.30 uur 

 7 12.30–13.15 uur 3* 12.30-13.15 uur 

 8 13.15-14.00 uur 8 13.15-14.00 uur 

 

Eten en drinken:  

Wij vinden een goede gezondheid belangrijk 
en daarom stimuleren wij gezonde voeding. 
Hierbij is uw medewerking nodig. We 
verzoeken u om uw kind alleen gezond eten 
en drinken mee te geven naar school. In de 
pauze van 10 uur eten we met elkaar een fruit- 
en evt. een gezonde hap en drinken we water 
of een gezonde drank. Gezond eten geldt ook 
voor de lunch. Ongezond eten gaat weer mee 
naar huis. Tevens vragen we u rekening te 
houden met de hoeveelheid eten en drinken. 
Geef uw kind niet te veel mee. Als de leerling 
een bidon meeneemt mag hij/zij gedurende 
schooltijd water drinken. 
www.voedingscentrum.nl/  

Regels gymnastiek: 
Groep 1/ 2: Gymschoenen liefst met klittenband. (De gymschoentjes worden in 

een schoenenbak op school bewaard.)  
Groep 3 t/m 8: Gymschoenen (geen zwarte zool), gymkleding. Sieraden gaan af 

en lang haar gaat in een staart. De groepen 3 en 4 gaan lopend naar de 
Drenthehal, de groepen 5 t/m 8 gaan op de fiets. De gymles van groep 6 begint 
op maandag en woensdag direct om 8.30 uur. De kinderen moeten zich die 
dagen om 8.20 uur verzamelen bij de sporthal i.v.m. de aanwezigheid van de 
leerkracht kan dit niet eerder. Kinderen van groep 8 mogen op maandag en 
woensdag direct naar huis fietsen mits zij schriftelijke toestemming hebben van 
de ouders. Dit formulier wordt u toegezonden. Als een groep op woensdag 
theaterles heeft vervalt de gymles.  

 

     Informatieblad IKC Harm Smeenge 2021-2022 
                                   telefoon basisschool: 0593 522615 

                            telefoon kinderopvang/bso: 06 15907140 

          e-mailadres: info.ikcharmsmeenge@kitsprimair.nl 

                                     website: www.ikcharmsmeenge.nl 

 

 

          

Schooltijden:  

Maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 14.00 uur.  
Lunchpauze: 

Groepen 1 t/m 5 van 11.45 uur tot 12.15 uur. 
Groepen 6 t/m 8 van 12.15 uur tot 12.45 uur.   
Kinderen gaan om 8.25 uur naar binnen.   

* Groep 3 heeft op woensdag gym in het speellokaal.  

 

De hoofdluis coördinator van ons IKC is Melissa Hamminga: 
melissa.hamminga@outlook.com 

mailto:marian.bisschop@kitsprimair.nl
https://www.voedingscentrum.nl/nl/mijn-kind-en-ik/alles-over-gezond-eten-voor-kinderen-van-4-13-jaar/eten-meegeven-naar-de-basisschool.aspx
mailto:info.ikcharmsmeenge@kitsprimair.nl
mailto:melissa.hamminga@outlook.com


 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Vakantierooster 2021-2022 

herfstvakantie 18-10-2021 t/m 22-10-2021 

kerstvakantie  27-12-2021 t/m 07-01-2022 

voorjaarsvakantie 21-02-2022 t/m 25-02-2022 

paasvakantie 15–04-2022 t/m 18-04-2022 

meivakantie  25-04-2022 t/m 06-05-2022 

Hemelvaart  26-05-2022 t/m 27-05-2022  

pinkstervakantie 06-06-2022 

zomervakantie 18-07-2022 t/m 26 08-2022 

Studiedagen: Kinderen zijn vrij 

Dinsdag 21 september 2021 

Vrijdag  15 oktober 12.00 uur vrij 

Vrijdag 12 november 2021 

Vrijdag 24 december 12.00 uur vrij 

Woensdag  9 februari 2022 

Vrijdag 18 februari 12.00 uur vrij 

Donderdag  14 april 2022 

Dinsdag  7 juni 2022 

Vrijdag 15 juli 12.00 uur vrij 

Data overig:  

rapport mee 
Vrijdag 4 maart 2022 
Vrijdag 24 juni 2022 

oudergesprekken 
7-10 september en 13-17 september 
7-11 maart en 14-18 maart 
27 juni-1 juli en 4-8 juli 

informatieavonden 20-24 september 

sinterklaasfeest 3 december 

kerstfeest 23 december 

schoolreis 1 
6 september gr. 3 t/m 8 
27 september groep 1+2 

schoolreis 2 
30 juni groep 1 t/m 7 
Groep 8 8-10 juni 

sportdag 20 mei gr. 5 t/m 8 

schoolfotograaf 8 september 2021 

Oud papiercontainer 

23-24-25 augustus 2021 

11-12-13 oktober 2021 

20-21-22 december 2021 

14-15-16 februari 2022 

9-10-11 mei 2022 

11-12-13 juli 2022 

 

Verlofaanvraag 
Een aanvraagformulier is te 
downloaden op de website. U 
kunt het ingevulde formulier 
inleveren op school of mailen 
naar: csa@kitsprimair.nl. De 
directeur beoordeelt uw 
aanvraag en vervolgens 
ontvangt u een e-mail of er 
akkoord is gegeven of dat er 
nog aanvullende gegevens 
moeten worden aangeleverd. 

Telefonische bereikbaarheid / (ziek)meldingen 
Alle telefoontjes naar de scholen van Kits Primair komen binnen 
bij de centrale schooladministratie in Beilen. Hier worden uw 
vragen, voor zover mogelijk, afgehandeld. In dringende gevallen 
wordt u doorverbonden naar de school.  
 
U kunt een ziekmeldingen of een andere mededeling telefonisch 
doorgeven of via het e-mailadres csa@kitsprimair.nl  o.v.v. 
naam, groep en school. 

Deze ziekmelding/mededeling wordt door de centrale 
schooladministratie verder verwerkt.  
Mocht uw kind gebruik maken van opvang, dan ook graag uw kind 
ziekmelden bij de opvang.  
  
Vriendelijk verzoek om afspraken met tandarts en orthodontist 
zoveel mogelijk buiten schooltijd te plannen.  
  

Telefoonnr. basisschool:            0593 52 26 15 
Telefoonnr. kinderopvang/bso:  06 159 071 40 

Aanspreekpunt: De leerkracht van uw kind is het eerste aanspreekpunt. Via Parro kunt u altijd contact leggen met de leerkracht 

of een afspraak maken voor een gesprek .U kunt na schooltijd ook even binnenlopen.  
Het is altijd mogelijk een e-mail te sturen naar de leerkracht met uw vraag. Indien u de directie wilt spreken, is het aan te bevelen 
om een afspraak te maken. Dit kan telefonisch of via het e-mailadres info.ikcharmsmeenge@kitsprimair.nl.  
Bij afwezigheid van de directie zijn de bouwcoördinatoren aanspreekpunt;  juf Sjoukje (0-6 jaar).en juf Irien Maran (6-12 jaar). 

Samenstelling ouderraad en medezeggenschapsraad: 
Ouderraad: 

Ramon Wagtelenberg, voorzitter 
Marjan Steenge, penningmeester 
Mignon Mulder, secretaris 
Lid:    
Linda Liebe     
Yvonne van Gelderen 
Kim de Vries   
Jeanette Veeninga 
Bianca Zwiers                   

E-mail: or.harmsmeengeschool@kitsprimair.nl 
 
Ouder– en schoolreisbijdrage 

De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage is voor dit schooljaar 
vastgesteld op € 20,00 per leerling. 
De hoogte van de vrijwillige schoolreisbijdrage wordt in de loop 
van het jaar via de nieuwsbrief bekend gemaakt. 
Bankgegevens ouderbijdrage en schoolreisbijdrage: 
       NL86RABO0145243494  t.a.v.  
       Steunstichting OBOMD inzake Harm Smeenge school 
 

Medezeggenschapsraad: 
GMR: Petra van Es 
Oudergeleding MR: 
Sandra Schipper, voorzitter 
Mariska Zwartsenburg, lid 
Vacature lid 
Personeelsgeleding MR: 
Jostein Scheffer, secretaris 
Froukje Warnders, lid 
Gea Lensen, lid 

E-mail: mr.harmsmeengeschool@kitsprimair.nl 
 

oudercommissie kinderopvang 
Linda Liebe 
Eva Dolfing 
Beja van der Giezen 
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