
 Vakanties Eerste dag Laatste dag 

 Herfstvakantie  ma. 23-10-2017 vr. 27-10-2017 

 Kerstvakantie ma. 25-12-2017 vr. 05-01-2018 

 Voorjaarsvak. ma. 26-02-2018 vr. 02-03-2018 

 Paasvakantie vr. 30-03-2018 ma. 02-04-2018 

 Koningsdag vr. 27-04-2018  

 Meivakantie 
Incl Hemelvaart 

ma. 30-04-2018 vr. 11-05-2018 

 2e Pinksterdag ma 21-05-2018  

 Zomervakantie ma 23-07-2018 vr. 31-08-2018 

Op woensdag 27-9-2017, vrijdag 22-12-2017 en op 
vrijdag 23-02-2018 zijn alle leerlingen om 12.00 uur vrij.  

1 *juf Greet Homan 
(greet.homan@kitsprimair.nl) 
*juf Gabriëlle Liberg 
(gabrielle.liberg@kitsprimair.nl) 

2 *juf Elze Jalving 
(elze.jalving@kitsprimair.nl) 
*juf Annet Kootstra 
(annet.kootstra@kitsprimair.nl) 

3/4 *juf Corinne de Krou  
(corinne.de.krou@kitsprimair.nl) 
*juf Marion Wiltinge 
(marion.wiltinge@kitsprimair.nl)  

5/6 *meester Mathijs van Hee 
(mathijs.van.hee@kitsprimair.nl) 
*juf Karen Stadlander 
(karen.stadlander@kitsprimair.nl) 

7/8 *juf Jolanda Broers 
(jolanda.broers@kitsprimair.nl) 
*juf Karen Stadlander 
(karen.stadlander@kitsprimair.nl) 

Dir *mevr. Immy Rorije  
(immy.rorije@kitsprimair.nl) 

IB 
 

*Marian Bisschop 
(ib.margrietschool@kitsprimair.nl) 

Conc. *Inge Willems 

Bezoekadres IKC: 
Prinses Margrietstraat 1,  9422 EL Smilde 

Postadres IKC: 
Hofstraat 18, 9411 LB Beilen 

Telefoon: 
0592 412302 / nood: 06 30596897  

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

www.margrietschoolsmilde.nl 
 

Kindcentrum IKC Prinses Margriet: 06 41963266 
Kinderopvang Kitsprimair algemeen: 0593 535101 

dag begin/eindtijd  ochtendpauze pauze lunch * 

Ma. 8.15-14.00   12.00-12.30  Er wordt in de 

Di. 8.15-14.00  Gr. 1 t/m 8 12.00-12.30  klas gezamenlijk 

Wo.  8.15-12.15 middag vrij 10.00—10.15 uur   gegeten van 

Do. 8.15-14.00   12.00-12.30  11.45-12.00 uur 

Vr. 8.15-14.00   12.00-12.30  m.u.v. woensdag 

GR. MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG  

1 GH GH GH/GL GL GL  

2 EJ EJ EJ AK AK  

3/4 CK CK CK MW MW  

5/6 MvH MvH MvH MvH KS  

7/8 KS KS JB JB JB  

Telefonische bereikbaarheid/(ziek)meldingen 
De telefoontjes naar alle IKCscholen van Kits Primair  
komen binnen bij de centrale schooladministratie in Beilen.  
In dringende gevallen wordt u doorverbonden.  
Vanaf 07.30 uur kunt u telefonisch uw kind ziek  
melden.  Graag duidelijk de naam en groep van uw kind  
vermelden. Deze melding wordt daar verder verwerkt.  
Ziekmelding via mail (csa@kitsprimair.nl) is ook mogelijk, 
dan graag naam, groep, school kind en reden ziekte ver-
melden.  
Wij verzoeken u afspraken met tandarts en orthodontist 
zoveel mogelijk te plannen buiten schooltijden. Deze 
afspraken mag u via uw kind of via de mail doorgeven aan 
de leerkrachten.  
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Aanspreekpunt / Contact 
Het eerste aanspreekpunt is de leerkracht van uw kind. U kunt na 

schooltijd binnenlopen. Het is altijd mogelijk een melding te mailen 
naar de leerkracht. Heeft uw kind meerdere leerkrachten, mail dan 

naar alle leerkrachten. 
 

 Het aanspreekpunt binnen de school is: 
Immy Rorije, directeur 

Indien u  de directeur wilt  
spreken kunt u mailen naar: immy.rorije@kitsprimair.nl. 

In geval van nood kunt u mevrouw Rorije bereiken op  
nummer: 06 30596897                              

 

IKC Prinses Margriet 
is onderdeel van: 

* zelf lunch meenemen 



 

Medezeggenschapsraad 
De samenstelling van de huidige MR is als volgt:  
Namens de ouders: 
*Dhr. Edo Witteveen, ouderlid 
*Mw. Femke van Dijk, ouderlid 
   
Namens het personeel: 
*Mw. Greet Homan  
*Mw. Elze Jalving  
  
*Adviserend: Immy Rorije 
       
Ouderraad/Steunstichting: 
De samenstelling van de huidige O.R. is als volgt:  
*Dhr. Bert Pit, penningm.  
*Mw. Jessica Hazeveld, lid 
*Mw. Temmina Bouwknecht 
*Mw. Ilona van Soest 
*Mw. Minneke van Rutten 
*Mw. Mirjam de Haan  
 
*Adviserend: Immy Rorije en/of afwisselend een  
afvaardiging van het team 
 
Verkeersouder: 
*Mw. J. van der Weerd 
 
Ouderbijdrage 
De (vrijwillige) ouderbijdrage voor het schooljaar  
2017-2018 bedraagt: 
 
€ 20,00 voor het 1e en 2e kind 
€ 17,50 voor het 3e en volgend kind  
 
Als uw kind slechts een deel van het schooljaar 
naar school gaat, is de berekening als volgt:  
-voor het eerste en tweede kind: € 2,00 (1/10 deel) 
per maand; 
-voor het derde en volgende kind: €1,75 per 
maand. 
 
U ontvangt hierover tijdens het schooljaar bericht 
van de Ouderraad. Het bankrekeningnummer van 
de Ouderraad/steunstichting: 
NL55RABO 0146958721 o.v.v. St. Steun OBOMD 
inz. Prinses Margrietschool.  
 
De ouderbijdrage is vrijwillig; de ouderraad rekent 
echter wel op uw betaling zodat de activiteiten alle 
kinderen kunnen worden aangeboden.   
 
Schoolreis: 
Per jaar wordt bekeken wat de bestemming van de 
schoolreizen is. Over de hoogte van uw (vrijwillige) 
bijdrage ontvangt u gedurende het schooljaar 
bericht. 
De ouderraad heeft de schoolreisbijdrage van elk 
kind nodig om alle reizen te kunnen betalen. Mocht 
dit een probleem zijn dan kan de gemeente in be-
paalde gevallen bijdragen. Er is ook een betalings-
regeling te treffen op school. Hiervoor kunt u zich 
wenden tot de directeur. 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

Pauze / pleintoezicht  
Gedurende de pauze van 12.00-12.30 uur is er toezicht 
op het plein. Dit  gebeurt in de regel  door een pedago-
gisch medewerker,  aangevuld met overblijfouders, de 
conciërge, de IB-er, de directeur. 

 
De leerlingen moeten ‘s morgens hun gymspullen en de 
groepen 5 t/m 8 hun fiets meenemen.  
Groep 3/4 gaat gymmen in het Emmalokaal en de 
leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 in de Smeltehal.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Verlofaanvraag 
In de ouderhoek en op de website van de school vindt u 
een formulier verlofaanvraag. Door middel van dit formu-
lier kunt u verlof aanvragen voor uw kinderen.  
Graag het formulier tijdig, het liefst minimaal twee weken 
van te voren, inleveren op school of mailen naar: 
csa@kitsprimair.nl.  
U ontvangt via de mail antwoord op uw aanvraag, dus  
duidelijk uw mailadres vermelden.  
 

Humanistisch Vormings Onderwijs 
In het schooljaar 2017/2018 wordt volgens opgave  
humanistisch vormingsonderwijs gegeven aan leerlingen 
van de groep 7.  
Deze lessen worden op de dinsdagmorgen gegeven door  
mevrouw Ingrid Schaap. 

Gr. Dag/Plaats Dag/Plaats  

3-4 
 

ma.mi./Emmalokaal 
 

do.mi./Emmalokaal 
 

 

5-6 ma.mi./Sporthal 
 

do.mi./Sporthal 
uur 

 

7-8 di.mi./Sporthal 
 

do.mi./Sporthal 
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Informatievoorziening 
Met regelmaat wordt de nieuwsbrief, met 
informatie van allerlei aard, digitaal ver-
strekt. Ook bestaat de mogelijkheid dat u 
digitaal specifieke informatie uit de groep 
van uw kind ontvangt. De schoolgids, 
nieuwsbrieven, foto’s van activiteiten en 
andere informatie vindt u ook op de 
website van de school 
(www.margrietschoolsmilde.nl|).  
Het is dus belangrijk dat wij beschikken 
over een actueel mailadres van u.  
Wijzigingen kunt u doorgeven aan  
info.margrietschool@kitsprimair.nl 
Verder heeft de school een facebook-
account: 

IKCPrinsesMargrietschool 


