Contact: Haarweg 27, 7938 PS Nieuw Balinge
Telefoonnummer: 0528-321355
E-mailadres: info.sieberingschool@kitsprimair.nl
Website: www.sieberingschool.nl
Telefoonummer kinderopvang algemeen:
0593– 53 51 01
Telefoonummer kinderopvang:
06-20 56 06 02
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Alle leerlingen starten iedere morgen in hun basisgroep

Groepsindeling
Basisgroepen

ma-mo
8.30u-11.50u

di-mo
8.30u-11.50u

woe-mo
8.30u-11.50u

do-mo
8.30u-11.50u

vrij-mo
8.30u-11.50u

Gr. 1/2/3

MM

MM

MM

MM

MM

Gr. 4/5

TV

TV

LS

LS

LS

Gr. 6/7/8

GW

GW

GW

GW

GW

Gr.1/2/3
Gr.4/5
Gr.6/7/8

ma-mi
12.30u-14.00u

di-mi
12.30u-14.00u

woe-mi
12.30u-14.00u

do-mi
12.30u-14.00u

vrij-mi
12.30u-14.00u

MM
TV
GW

MM
TV
GW

MM
LS
GW

MP
LS
GW

MM
LS
MP

Directeur

*Masja van Zanden
masja.van.zanden@kitsprimair.nl

1/2/3

*Miranda Manrho
miranda.manrho@kitsprimair.nl

3/6

*Mirjan Pots
mirjan.pots@kitsprimair.nl
*Tanja Vinke
tanja.vinke@kitsprimair.nl

4/5

*Lianne Sijbom
lianne.sijbom@kitsprimair.nl
6/7/8

*Gert Willems
gert.willems@kitsprimair.nl

IB

*Ilona Niewzwaag
ib.sieberingschool@kitsprimair.nl

Extra hulp
aandachtscoördinator
HVO

*Karin de Jonge
karin.de.jonge@kitsprimair.nl
*Ilona Niewzwaag
Ilona.niewzwaag@kitsprimair.nl
*Mathilde Nomden

GVO

*Anja Oorebeek

Dag

Tijden

Tijd

Rooster

Ma.

8.30u-14.00u

8.30-10.15

Les

Di.

8.30u-14.00u

10.15-10.30

Pauze

Wo.

8.30u-14.00u

10.30-11.45

les

Do.

8.30u-14.00u

11.50-12.30

Lunch\

Vr.

8.30u-14.00u

Middagpauze
12.30-14.00

Les

Telefonische bereikbaarheid/(ziek) meldingen
Alle telefoontjes naar de scholen van Kits Primair komen
binnen bij de centrale schooladministratie in Beilen. In dringende gevallen kunt u worden doorverbonden naar de
school. Vanaf 07.30 uur kunt u telefonisch of via het
e-mailadres csa@kitsprimair.nl uw kind (eren) ziek melden
of andere zaken doorgeven. Graag duidelijk de naam,
groep, reden afwezigheid vermelden. De centrale administratie zorgt ervoor dat uw melding wordt doorgegeven
aan school. Tandarts– of orthodontist afspraken bij voorkeur zoveel mogelijk buiten schooltijd om plannen.

Aanspreekpunt
Mocht u vragen hebben over uw kind (eren) dan is de leerkracht het eerste aanspreekpunt. U kunt na schooltijd altijd
even binnenlopen. Het is ook mogelijk om de leerkracht te
mailen. Heeft uw kind twee leerkrachten dan graag de mail
naar beide leerkrachten.
Wilt u een afspraak met de directeur dan kunt u telefonisch
een afspraak maken of een e-mail sturen naar info@meestersieberingschool.nl. Voor dringende zaken is zij
mobiel te bereiken. tel.: 06-27186502

Verlofaanvraag
Een aanvraagformulier verlof vindt u op de website van de
school. Mocht u verlof voor uw kinderen willen aanvragen,
dan graag tijdig, het liefst minimaal twee weken van te voren, dit formulier inleveren op school of mailen naar:
csa@kitsprimair.nl U ontvangt antwoord via een e-mail,
dus graag duidelijk uw e-mailadres vermelden.
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Uitgifte rapporten
Rapport 1

8 maart 2019

Rapport 2

12 juli 2019

GVO voor de groepen 5 t/m 8
De lessen HVO en GVO vinden plaats op woensdag.
Tijd: 12.30-13.15 uur en 13.15-14.00 uur .
De lessen worden gegeven door
Anja Oorebeek (GVO).
Doordat Bianca Stegeman door omstandigheden moest
stoppen, zijn we nog in overleg met de betreffende instantie voor een andere HVO leerkracht. Nadere informatie hierover zal z.s.m. volgen.

Informatieavonden
Groep 1 t/m 8

11 oktober

Andere belangrijke data wordt via de nieuwsbrief
bekend gemaakt.

Overige belangrijke data
Vriendendag

6 sept

Lampionnen kijkavond

8 nov

Sinterklaas

5 dec

Kerstdiner

19 dec

Koningsspelen

12 april ‘19

Paasbrunch

18 april ‘19

Gymrooster
Groep 1/2

Dagelijks bewegen

Groep 3/4/5

Dinsdag

Groep 6/7/8

Dinsdag

Groep 3/4/5

Vrijdag

Groep 6/7/8

Vrijdag

Vakantierooster
herfstvakantie
kerstvakantie
voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag / 2e
paasdag
meivakantie
Hemelvaart + extra
dag
2e pinksterdag
zomervakantie

2018-2019
22-10-2018 t/m 26-10-2018
24-12-2018 t/m 04-01-2019
18-02-2019 t/m 22-02-2019
19-04-2019 t/m 22-04-2019
22-04-2019 t/m 03-05-2019
30-05-2019 t/m 31-05-2019
10-06-2019
15-07-2019 t/m 23-08-2019

De luizencontroles zullen ook dit jaar weer in de eerste
week na ieder vakantie plaatsvinden.

Ouderraad
De samenstelling van de ouderraad is aan het begin van het
schooljaar:
Voorzitter:
Agnes Dijkstra
Leden:
Rosalie Jager
Judith v/d Poel
Marleen Pol
Gea Kist
Tjitske Bruinenberg
Chantal Bouwmeester
Namens personeel; Gert Willems
Ouderbijdrage
De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt voor het schooljaar
2018—2019 € 10,- per kind, per kwartaal.
De ouderbijdrage is vrijwillig; de ouderraad rekent echter wel
op uw betaling, zodat de activiteiten aan alle kinderen kunnen worden aangeboden.
Schoolreisbijdrage
Groep 1 en 2 € 17,50 per leerling
Groep 3 t/m 5 € 17,50 per leerling
Groep 6 t/m 8 € 30,00 per leerling
Wij vragen u de kosten ruim voor de datum van de schoolreis te voldoen, omdat de schoolreizen door ons ook tijdig
betaald moeten worden.
Mocht de betaling een probleem zijn kan, dan wijzen wij u
op de activiteitenregeling van de gemeente. U kunt ook
contact opnemen met de directie om samen een oplossing
te zoeken voor de betaling.
Medezeggenschapsraad
De samenstelling van de medezeggenschapsraad is aan het
begin van het schooljaar:
Namens de ouders:
Voorzitter:
Johan Vissia
tel: 0528-795130
Lid:
Sjouke Dijkstra
Namens het personeel:
Mirjan Pots
Gert Willems
Adviserend lid: Masja van Zanden
Verkeersouder
De verkeersouder van de meester Sieberingschool is
Marleen Pol.
Oud papier coördinator
Marleen Pol
Contact: Haarweg 27, 7938 PS Nieuw Balinge
Telefoonnummer: 0528-321355
E-mailadres: info.sieberingschool@kitsprimair.nl

