Informatieblad IKC Prinses Margriet 2020-2021
Team:
1

juf Nathali Hoogeveen: do-vr
(nathali.hoogeveen@kitsprimair.nl)
*juf Gabriëlle Liberg: ma t/m wo
(gabrielle.liberg@kitsprimair.nl)

2

juf Elze Jalving: ma t/m di
(elze.jalving@kitsprimair.nl)
*juf Annet Kootstra: do t/m vr
(annet.kootstra@kitsprimair.nl)
op woensdag afwisselend

3

juf Corinne de Krou: ma t/m wo
(corinne.de.krou@kitsprimair.nl)
*juf Marion Wiltinge: do t/m vr
(marion.wiltinge@kitsprimair.nl)

4/5

*juf Kiona Stoffers ma, di en vr
(kiona.stoffers@kitpsrimair.nl
Juf Janet Hoornveld: wo, do)
(janet.hoornveld@kitsprimair.nl)

5/6

meester Michel Huizing: ma t/m vr
(michel.huizing@kitsprimair.nl)

7/8

Juf Karen Stadlander: do/vr
(karen.stadlander@kitsprimair.nl)
Juf Jolanda Broers: ma t/m wo
(jolanda.broers@kitsprimair.nl)

Dir

Anouk de Bree, directeur a.i.
Anouk.de.bree@kitsprimair.nl
Wisselende dagen

IB/RT

Marian Bisschop: di en do
Froukje Bosma: ma en do
(ib.margrietschool@kitsprimair.nl)

Aandachts- *Marian Bisschop: di en do
coördinator marian.bisschop@kitsprimair.nl
Conciërge

Bezoekadres:
Prinses Margrietstraat 1, 9422 EL Smilde
Postadres:
Hofstraat 18, 9411 LB Beilen
e-mail/website:
info.margrietschool@kitsprimair.nl
www.margrietschoolsmilde.nl
telefoon basisschool: 0592 412302
telefoon kinderopvang: 06 41963266
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 onder lestijd 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.
De centrale administratie zorgt ervoor dat uw melding
wordt doorgegeven aan school.
Aanspreekpunt / Contact
Het eerste aanspreekpunt is de leerkracht van uw kind.
U kunt na schooltijd binnenlopen. Uiteraard kunt u de
leerkracht(en) altijd een e-mail sturen.
Het aanspreekpunt binnen de school is de directeur.
Doordat we starten met een a.i. is er nog geen maam
ingevuld. Indien u de directeur wilt spreken kunt u mailen naar: info.marghrietschool@kitspriamir.nl.
Bij afwezigheid van de directeur is juf Elze op maandag
en dinsdag het aanspreekpunt en juf Jolanda op woensdag t/m vrijdag.
Verlofaanvraag
In de ouderhoek en op de website van de school vindt u
een formulier verlofaanvraag voor uw kind(eren).
Graag het formulier tijdig, het liefst minimaal 2 weken
van te voren, inleveren op school of mailen naar:
csa@kitsprimair.nl.

*Inge Willems

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.
IKC Prinses Margriet
is onderdeel van:

Schooltijden:
De kinderen gaan om 8.10 uur naar binnen!
dag

begin/
eindtijd

lunch *

pauze

Ma.

8.15-14.00

Er wordt in

12.00-12.30

Di.

8.15-14.00

de klas

12.00-12.30

Wo.

8.15-12.15

gegeten

Do.

8.15-14.00

11.45-12.00 12.00-12.30

Vr.

8.15-14.00

m.u.v.
woensdag

12.00-12.30

* zelf lunch meenemen
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Gr.

Dag/Plaats

3

di mi./Emmalokaal

4-5

di.mo / sporthal

Dag/Plaats

Do mi/ sporthal

5-6

di.mo /sporthal

Do mi /sporthal

7-8

di.mo /sporthal

Do mi./sporthal

De leerlingen moeten op dinsdag ‘s morgens hun gymspullen meenemen en de groepen 4 t/m 8 ook hun fiets.
Groep 3 gaat gymmen in het Emmalokaal en de
leerlingen uit de groepen 4 t/m 8 in de Smeltehal.
Donderdag gaan we met drie groepen naar de gym. Deze
groepen hebben dan ook gymspullen en fiets nodig.
Groep 4/5 gymt met juf Janet (12.15-13.00)
Groep 5/6 gymt met meester Frank en meester Michel
(12.15 tot 13.00 uur)
Vakantierooster
herfstvakantie

2020-2021
12-10-20120 t/m 16-10-2020

kerstvakantie

21-12-2020 t/m 01-01-2021

voorjaarsvakantie

22-02-2021 t/m 26-02-2021

paasvakantie

02-04-2021 t/m 05-04-2021

meivakantie

26-04-2021 t/m 07-05-2021

Hemelvaart

13-05-2021 t/m 14-05-2021

pinkstervakantie

24-05-2021

zomervakantie

12-07-2021 t/m 20 08-2021

werkdrukdagen

kinderen zijn deze dagen vrij

Maandag

02-11-2020

Woensdag

09-12-2020

Vrijdag
Dinsdag
Donderdag

19-02-2021
06-04-2021
17-06-2021

rapport

Belangrijke data
ma 01-03-2021 / ma 21-06-2021

infoavonden

Gr. 1 t/m 3 wo 23-09-2020
Gr. 4 t/m 8 do 24-09-2020

lampionnenshow

Wo 04-11-2021

Schoolontbijt

Vr 06-11-2020

sportdag/
koningsspelen
schoolreis
juf/ meesterdag

Vr 23-04-2021
Di 11-05-2021
Do 08-07-2021

Humanistisch Vormings Onderwijs
In het schooljaar 2020/2021wordt, volgens opgave,
humanistisch vormingsonderwijs gegeven aan leerlingen van de groep 6 en 7. Deze lessen worden op de
dinsdagmorgen gegeven door mevrouw Ingrid Schaap.
Samenstelling medezeggenschapsraad bij aanvang van het schooljaar
De samenstelling van de huidige MR is als volgt:
*Dhr. Edo Witteveen, ouderlid
*Mw. Femke Peters ouderlid
Namens het personeel:
*Mw. Corinne de Krou
*Mw. Kiona Stoffers
*Adviserend: directie
Samenstelling ouderraad/Steunstichting bij aanvang van het schooljaar 2020-2021:
*Sylvester Kempe, penningmeester
e-mailadres:
penningmeester.margriet@kitsprimair.nl
*Temmina Bouwknecht
*Thérèse Boerhof
*Monique van der Meer
*Bianca Otter
*Patrick Martens
*Adviserend: directie met een
afvaardiging van het team
e-mailadres ouderraad:
or.margriet@kitsprimair.nl
Ouderbijdrage schooljaar 2020-2021
De (vrijwillige) ouderbijdrage bedraagt:
€ 20,00 voor het 1e en 2e kind
€ 17,50 voor het 3e en volgende kind (eren)
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
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
de betaling een probleem zijn, dan kan de gemeente
in bepaalde gevallen bijdragen. Er is ook een betalingsregeling te treffen op school. Hiervoor kunt u zich
wenden tot de directeur.
Informatievoorziening
De nieuwsbrief en overige (groeps)informatie ontvangt
u per e-mail. De schoolgids, nieuwsbrieven, foto’s van
activiteiten en andere informatie vindt u ook op de
website van de school (www.margrietschoolsmilde.nl).
Het is belangrijk dat wij beschikken over een actueel
mailadres van u.
Het facebookaccount van school is:
IKC PrinsesMargrietschool

