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Agenda 
 

Datum Activiteit  

29 augustus Start nieuw schooljaar 

1 september luizencontrole 

12 t/m 16 sept Informatie avonden 

september Wetenschap en techniekmaand 

17-10 – 21-10 herfstvakantie 

 
Een nieuw jaar, een nieuwe start, een IKC 
Van harte welkom terug op school!  
Wij hopen dat iedereen een heerlijke vakantie heeft gehad 
en lekker is uitgerust zodat we samen fris en enthousiast 
aan de slag kunnen!  
Dit schooljaar beginnen we als IKC, Integraal Kind 
Centrum de Margriet. Ook afgelopen jaar hadden wij de 
peuterspeelzaal en ASKA al in ons gebouw,  maar vanaf 
dit schooljaar zijn wij samen 1 organisatie. In ons gebouw 
kunt u terecht voor buitenschoolse opvang, peuteropvang 
en onderwijs voor kinderen van 0 – 12 jaar. Sommige 
medewerkers zijn nieuw, sommigen kent u al jaren, de 
goede opvang blijft in ieder geval. 
Ook de schoolverpleegkundige heeft nu alle kinderen van 
0 – 12 jaar onder haar hoede. Zodoende kunt u haar op 
het consultatiebureau èn hier tegenkomen.  
Wij zien deze positieve ontwikkeling met veel 
enthousiasme tegemoet en hopen op een gezellig jaar 
samen! 
Aanmeldingsformulieren voor kinderdagopvang en 
buitenschoolse opvang vindt u op onze website: 
www.kitsprimair.nl  
 

 
 
Even opfrissen 
Zo aan het begin van het schooljaar moet er vaak bij 
iedereen wat opgefrist  en/of geïnformeerd worden. Dit 
geldt ook voor onze  schoolregels: 
- Kom het liefst op de fiets en zet deze in de 
fietsenrekken.  
  Past dit niet, dan graag vlak ernaast. 

- Parkeren op de havens langs de Koningin 
Wilhelminastraat en Julianastraat, niet op de 
parkeerplaats van de school. Op de  parkeerplaats zijn 
lopen kinderen en de combinatie kinderen en auto’s 
hebben we liever niet. 
- De ouders van de leerlingen van de instroomgroep en 
groep 1 mogen mee de gang in. 
- De ouders van de leerlingen van groep 2 en 3 mogen 
dat tot de herfstvakantie ook, daarna vragen we deze 
ouders buiten te blijven om ruimte te geven aan de 
kinderen. 
- Blijft u op het plein staan, blokkeer dan de ingangen niet. 
 
 
Gymnastiek groep 3/5 en groep 4/6 
Voor de zomervakantie kregen we van ouders en 
kinderen de vraag hoe dat moest met gym in de nieuwe 
groepscombinaties 3/5 en 4/6. Vooral groep 4 toen, nu 
groep 5, verheugde zich erg op het fietsen en de 
Smeltehal. Ouders kwamen met de vraag over het 
niveauverschil in sporten en toestellen 
Met de gemeente, die over de Emmazaal en de Smeltehal 
gaat, hebben we de gymtijden gelijk kunnen zetten voor 
beide groepen zodat het nu mogelijk is om in de 
combinaties 3/4 en 5/6 te gymmen.  
Deze week is het in beide groepen besproken en alle 
kinderen waren het erover eens: 
 
Groep 3/4 gaat lopend naar de Emmazaal 
Groep 5/6 gaat op de fiets naar de Smeltehal. 
 
De lessen zijn van 12.30 – 13.30 uur zodat alle kinderen 
gewoon weer met de leerkracht mee terug gaan naar 
school.   
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Nieuwe collega’s 
We beginnen het jaar met vier nieuwe leerkrachten: juf 
Corinne en juf Marion werken samen in groep 3/5. Juf 
Melissa werkt in groep 1/instroom op maandag en 
dinsdag. Op donderdag en vrijdag heeft zij ook kleuters in 
Balinge. 
Juf Anje kennen sommigen misschien nog van invalwerk 
een paar jaar geleden. Zij werkt hier alle dinsdagen en 
een aantal woensdagen in groep 4/6, als meester 
Hilbrand vrij is. Tot aan de kerst neemt zij ook het 
zwangerschapsverlof van juf Ellen waar en staat zij een 
paar dagen voor groep 7/8 als meester Gerco vrij is. 
 
Talentenschool / Leerlingenraad 
Afgelopen schooljaar zijn wij begonnen om de 
verschillende talenten een plek te geven in ons onderwijs. 
Dit jaar gaan wij van start met het moto: Elk kind heeft 
talent, bij ons wordt dat herkend! 
Net als vorig jaar staat in elke maand een talent centraal. 
In september is dat wetenschap & techniek. Alle groepen 
gaan met dit thema bezig, met behulp van 
techniekkoffers, spel- en speelmateriaal in de klassen. In 
de volgende nieuwsbrief vertellen we er meer over. 
In augustus en tot aan de herfstvakantie speelt namelijk 
ook het sociaal talent een grote rol: 
In alle groepen zijn we bezig met groepsvorming, 
samenwerking, wie ben ik en wie ben jij, en nog veel 
meer.  
Voor ons is het belangrijk dat de kinderen leren zich 
zelfredzaam te gedragen in sociaal opzicht, samen 
normen en waarden leren  opstellen en daarvoor samen  
verantwoordelijk te zijn. 
 
In het verlengde hiervan gaan we dit jaar beginnen met 
een leerlingenraad. Uit elk van de groepen 5, 6, 7 en 8 
wordt een leerling gekozen voor deze raad.  
Zij kunnen meepraten en ideeën aandragen over het 
reilen en zeilen op school. Natuurlijk wordt er eerst 
‘campagne’ gevoerd en zijn er in de betreffende klassen 
heuse verkiezingen, daarna gaan we van start. In de 
nieuwsbrieven wordt u op de hoogte gehouden van de 
ontwikkelingen. 
 

 
 
Informatie avonden 
De informatie avonden van alle groepen worden in de 
week van 12 t/m 16 september gehouden. Dag en tijdstip 
worden z.s.m. bekend gemaakt. 

Informatie blad 
Er zijn een paar kleine wijzigingen op het informatieblad. 
Bijgaand ontvangt u een nieuwe versie. 
 
Luizencontrole 
Op 1 september is er weer gecontroleerd op 
kriebelbeestjes. Het is fijn te zeggen dat de hele school 
luizenvrij is! 
 
Ingekomen:  

 

Fijn nieuw schooljaar! 
Met de start van het nieuwe schooljaar zien we in Drenthe 
een toename van de huidinfectie krentenbaard. 
Regelmatig wordt de GGD dan benaderd met de vraag 
hoe op school om te gaan met één of meerdere leerlingen 
met krentenbaard. We geven graag enkele adviezen. 
 

Advies bij krentenbaard 
- Verwijs kinderen met verschijnselen van krenten 
baard naar de huisarts voor behandeling. Krenten 
baard gaat vanzelf over, maar geneest sneller met  
medicijnen en is hierdoor minder besmettelijk. 
- Algemene hygiëne, zoals netjes hoesten en niezen, 
handen wassen met zeep en het reinigen van speel 
goed/ knuffels is van belang om verspreiding tegen 
te gaan.  
- Kinderen met krentenbaard kunnen gewoon naar 
school. Thuisblijven met krentenbaard helpt  
niet om verspreiding van krentenbaard te  
voorkomen, omdat kinderen al besmettelijk zijn  
vóórdat er verschijnselen optreden en de bacterie  
ook verspreid kan worden door iemand zonder  
klachten.  
- Alleen wanneer er veel kinderen met krentenbaard  
in één klas zijn, kan de GGD adviseren een kind thuis  
te houden tot de blaasjes zijn opgedroogd of worden  
behandeld. 
-Informeer de school zodat die de andere ouders op de  
hoogte kan stellen. 
- De school meldt het aan team infectieziekten wanneer  
er 2 of meer kinderen met krentenbaard zijn in één klas. 
 
 
Bijlagen: 
Het informatieblad voegen we zowel daadwerkelijk en 
als link toe. De overige bijlagen worden tijdelijk bij wijze 
van proef als link toegevoegd.  
 
- Informatieblad 2016-2017  
- Huus van de Taol – Kindersongfestival  
- Brief scholen zwemvierdaagse 20 tm 23-09-2016  
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