
      
 
  

TALENTVOL IKC Pieter van Thuyl 2022-2023 

               Informatieblad 

Contact:  
Bezoekadres school: 

Prof. dr. Obbinkstraat 3, 9423 PR 
 Hoogersmilde 

Telefoon: 
0592 459043  

 
Postadres school: 

Hofstraat 18, 9411 LB Beilen 
 

Mail/site school: 
info.ikcpietervanthuyl@kitsprimair.nl 

www.ikcpietervanthuyl.nl 
 

Facebook: Pieter van Thuylschool  
Twitter: obsPieter van Thuyl@PietervanThuyl 

 
 

IKC Pieter van Thuyl is gevestigd in 
mfa De Grift In Hoogersmilde 

 
 

Het telefoonnummer van 
 KC de Grift is:  

06 22041467 
Het  telefoonnummer van  

 Kinderopvang Kits Primair is : 0593 535101 
Mail kinderopvang: kinderopvang@kitsprimair.nl 

 

IKC Pieter van Thuyl  
is onderdeel van 

Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

1-2 Helma van Oudheusden Helma van Oudheusden Helma van Oudheusden Helma van Oudheusden Mariska Bruulsema 

3-4-5 Janneke Nijland en 
Ellen van der Linde, 

ochtend  

Ellen van der Linde Ellen van der Linde Janneke Nijland en 
Ellen van der Linde, 

ochtend 

Janneke Nijland 

6-7-8  Lucine Otten Lucine Otten Lucine Otten  Sietske Nobels Sietske Nobels 

Groepsindeling  

Telefonische bereikbaarheid/ziekmeldingen 
De telefoontjes naar de IKC-scholen van Kits Primair  
komen binnen bij de centrale schooladministratie in  
Beilen. In dringende gevallen kunt u worden  
doorverbonden naar de school. 
 
U kunt uw kind ziekmelden via mail (csa@kitsprimair.nl). 
Graag de naam, groep en school van uw kind vermelden. 
Vanaf 07.30 uur kunt u telefonisch uw kind ziek melden.   
Mocht uw kind gebruik maken van de opvang, dan dient u 
hem/haar daar ook ziek te melden.  
 
Wij verzoeken u afspraken met tandarts en 
orthodontist zoveel mogelijk te plannen buiten school- 
tijden. Deze afspraken kunt u via uw kind of via parro/mail 
doorgeven aan de leerkrachten.  

        ‘Wij geven kleur aan ontwikkeling & onderwijs!’ 

Ma. 26-09-2022 
Ma. 28-11-2022 
Vr. 10-02-2023 
Do. 06-04-2023 
Di. 30-05-2023 
Vr. 23-06-2023 

 
Vrijdagmiddag voor de 

kerst– en zomervakantie zijn 
de leerlingen vrij 

Margedagen 
   
 

Op margedagen zijn de leerlingen vrij 
 en werken de leerkrachten 

Eten/Pauzes 

*Schooltijden: 08.30—14.00 uur  

*Er wordt van 12.15—12.30 uur samen gegeten in de 
 klas  (zelf lunch meenemen) 

*Pauze van 10.00-10.15 uur en van 12.30-13.00 uur 

Directeur: Mirjam van der Meijden 
mirjam.van.der.meijden@kitsprimair.nl  

MIB/Aandachtsfunctionaris: Mariska Bruulsema 
mariska.bruulsema@kitsprimair.nl 

Conciërge: Jan van der Velde 

Aanspreekpunt 
De leerkracht van uw kind is het eerste aanspreekpunt.  
U kunt naar de leerkracht een melding doen via de parro 
app of via de mail.  
Het mailadres van alle medewerkers Kits Primair is:  
voornaam.achternaam@kitsprimair.nl 
Aanspreekpunt bij afwezigheid directeur: 
Ellen van der Linde (ellen.van.der.linde@kitsprimair.nl) 
 

 Herfstvakantie  ma. 17-10-2022 vr. 21-10-2022 

 Kerstvakantie ma. 26-12-2022 vr.  06-01-2023 

 Voorjaarsvak. ma. 27-02-2023 vr.  03-03-2023 

 Paasvakantie vr.   07-04-2023 ma. 10-04-2023 

 Meivakantie ma. 24-04-2023 vr. 05-05-2022 

 Hemelvaart do.  18-05-2023 vr. 19-05-2023  

 2e Pinksterdag ma. 29-05-2023  

 Zomervakantie ma. 24-07-2023 vr.  01-09-2023 
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*De  leerlingen van groep 1/2 gymmen wisselend buiten op het plein en in het 
speellokaal.  Zij moeten standaard gymschoenen op school hebben.  
Mochten deze leerlingen naar de gymzaal gaan, dan krijgen de ouders voortij-
dig bericht.  
*Elke woensdag komt de vakleerkracht gymnastiek 
 
 
 
 
Verlofaanvraag 
Een aanvraagformulier verlof vindt u op de website van de 
school. Hier staat ook een uitleg met betrekking tot de voor-
waarden.  
Mocht u verlof voor uw kinderen aanvragen, dan graag tijdig 
het aanvraagformulier mailen naar: csa@kitsprimair.nl.   
U ontvangt een reactie per mail via de bij ons bekende 
mailadressen.   
 
 
 
 
 
 
       

 

 

      

  

 

 

 

Wij geven kleur aan ontwikkeling & onderwijs!  

    
Ouderraad/Steunstichting 
 
De samenstelling van de O.R. begin schooljaar 
2022/2023 is als volgt: 
*mw. V. Kuiper algemeen lid,  
*mw. C. Bakker, algemeen lid 
*mw. J. Vredeveld, algemeen lid 
*mw. M. Spijker, algemeen lid 
*mw. C. Bosscha, algemeen lid 
*mw. H. Joustra, algemeen lid 
*mw.  T. Oving, algemeen lid 
Adviserend: mw. M. van der Meijden 
 
Steunstichting:  mw. J. Vredeveld 
                             
Oud papier:        mw. T. Oving 
     dhr. C. Joustra 
 
 
Verkeersouder (2022/2023) 
*vacature 
 
 
 
Oud papier 
 
Omdat de opbrengst van het oud papier wordt ge-
bruikt ten gunste van alle leerlingen gaan we er van 
uit dat, in principe, alle ouders helpen bij het oud 
papier halen. De bereidheid van ouders om hierbij 
te helpen wordt geïnventariseerd en omgezet in een 
rooster. Dit rooster wordt digitaal verstrekt en gepu-
bliceerd via nieuwsbrief/website.  
Bij verhindering dient men zelf voor vervanging 
te zorgen!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medezeggenschapsraad 
 
De samenstelling van de M.R. begin schooljaar 
2022/2023 is als volgt:  
Namens de ouders: 
*dhr. H. Visser  
*mw. H. Scheltinga (voorzitter) 
Namens het personeel: 
*mw. J. Nijland 
*mw. M. Bruulsema  
*Adviserend: mw. M. van der Meijden  
 
 
GMR:  dhr. C. Joustra 
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TALENTVOL IKC Pieter van Thuyl 2022-2023  

         Informatieblad                                      

 Dinsdag 
 

Woensdag 
Vakleerkracht Pim 

 Groep 1-2: 
Dagelijks  

Groep 1-2: 
11.10-11.40 

 Groep 3-4-5: 
11.15-12.15 uur 

Groep 3-4: 
12.30-13.15  

 groep 6-7-8: 
13.00-14.00 uur 

Groep 5-6-7-8: 
13.15-14.00 uur 
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