
1 Juf Nanda Hunze: ma, di en wo* 
(nanda.hunze@kitsprimair.nl)  
Juf Janet Hoornveld: do, vr 
(janet.hoornveld@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 
Meester Michel Huizing: wo en do 
(michel.huizing@kitsprimair.nl) 

6/7 juf Wilma van Vliet: ma t/m vr 
(wilma.van.vliet@kitsprimair.nl  

8 meester Michel Huizing: ma en di 
(michel.huizing@kitsprimair.nl) 
juf Jolanda Broers: wo t/m do 
(jolanda.broers@kitsprimair.nl) 

Extra zorg juf Gabriëlle Liberg: ma ,di
(gabrielle.liberg@kitsprimair.nl) 

Directeur Patrick da Costa Gomez  
(patrick.da.costa.gomez@kitsprimair.nl) 
Wisselende dagen 

IB/RT 
 

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

Aandachts-
coördinator 

Marian Bisschop: di en do 
marian.bisschop@kitsprimair.nl 

      NT2 Marian Bisschop 

Conciërge Inge Willems 

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 van  

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 

             
                                    

 
 

      Informatieblad IKC Prinses Margriet  
                        2022-2023  

 

* zelf lunch meenemen 

Bezoekadres: 
Prinses Margrietstraat 1,  9422 EL Smilde 
Postadres: 
Hofstraat 18, 9411 LB Beilen 
 
e-mail/website: 
info.ikcprinsesmargriet@kitsprimair.nl 
www.ikcprinsesmargriet.nl 
 
telefoon basisschool: 0592 412302 
telefoon kinderopvang: 06 41963266 
 
————————————————————————————————————————- 

Telefonische bereikbaarheid/( ziek)meldingen: 
Telefoontjes naar de scholen van Kits Primair komen 
binnen bij de centrale schooladministratie in Beilen. 
Alleen in dringende gevallen kunt u onder lestijd wor-
den 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 an-
dere zaken doorgeven. De centrale administratie zorgt 
ervoor dat uw melding wordt doorgegeven aan school.  

Schooltijden: 
De kinderen gaan om 8.10 uur naar binnen. 

Team: Contact: 

Verlof aanvragen 
Een formulier om verlof aan te vragen vindt u op onze web-

site leerplicht-verlofregeling/.  

Hier staat ook een uitleg m.b.t. de voorwaarden. Mocht u 

verlof voor uw kinderen aanvragen, dan graag tijdig het 

volledig ingevulde formulier mailen naar: 

csa@kitsprimair.nl.  

Informatieavond  
 
Op donderdag 8 september hebben we de informatie-
avond bij ons op school.  De leerkrachten geven informatie 
over de groep in twee rondes. (Elke ronde wordt dezelfde 
informatie gegeven). Zo heeft u de mogelijkheid om even-
tueel meerdere groepen te bezoeken.  
 
Van 18:30 tot 18:45 Ronde 1  
Van 18:45 tot 19:15 Vrije inloop (in alle groepen) 
Van 19:15 tot 19:30 Ronde 2  
 

Brengen en halen  
 
De parkeervakken bij school zijn bedoeld voor het perso-
neel en de ouders die hun kinderen naar de opvang bren-
gen en halen.  
We verzoeken alle ouders zoveel mogelijk op de fiets naar 
school te komen.  
 

* Leerkrachten voor de groepen wisselen.  

https://ikcprinsesmargriet.nl/ouders-verzorgers/leerplicht-verlofregeling/
mailto:csa@kitsprimair.nl


Medezeggenschapsraad: 
Samenstelling medezeggenschapsraad bij aanvang 
van het schooljaar: 
 
Sylvester Kempe ouderlid 
Moniek Kersse ouderlid   
Namens het personeel: 
Corinne de Krou 
Kiona Stoffers   
Adviserend: directeur 
       
Ouderraad: 
Samenstelling ouderraad/steunstichting bij aanvang 
van het schooljaar: 
 
Sandra Ensing (voorzitter) 
Linette Kempe (penningmeester) 
e-mailadres: 
penningmeester.margriet@kitsprimair.nl 
Biana Otter 
Sylvia van der Plas 
Jannet Kiers 
Angelique Nijdam 
Inge Willems 
Patrick Martens 
Monique van der Meer 
Marjelle Radix– Assink 
Adviserend: twee teamleden op uitnodiging de  
directeur 
 
Vrijwillige Ouderbijdrage en schoolreisgeld 
Sinds het schooljaar 2021-2022 maken we gebruik 
van een automatische incasso.  We incasseren dan 
50 euro per kind per schooljaar.  
 
Bedrag            : € 50,- per kind  
Reden             : vrijwillige ouderbijdrage incl. 
schoolreis 
  
Het bedrag zal in 2 delen worden afgeschreven van 
de door u ingevulde bank- of girorekening, het 1

e
 

deel € 20 omstreeks januari en het 2
e
 deel € 30 om-

streeks mei. 
Start uw kind na de kerstvakantie bij ons op school 
dan betaald u alleen 30 euro voor de schoolreis.  
We willen benadrukken dat het gaat om een vrijwilli-
ge bijdrage.  
 
Het bankrekeningnummer van de ouderraad/
steunstichting is 
 
NL55RABO 0146958721 o.v.v. St. Steun OBOMD 
inz. Prinses Margrietschool 
 
 

 

 
 

Gr. Dag/Plaats Dag/Plaats  

3 di mi / Emmalokaal   

 4-5 di mo / sporthal do mi / sporthal 

6-7 di mo / sporthal 
  

do mi / sporthal  

8 di mo / sporthal do mi / sporthal  

 

 

Informatieblad IKC Prinses Margriet 2022-2023  

De leerlingen moeten op dinsdagochtend 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.  
 
Op donderdag gaan we met de groepen (4 t/m 8)naar 
gym. Deze groepen hebben dan ook gymspullen en een 
fiets nodig. Kinderen mogen daarna (mits er toestemming 
voor is gegeven) vanaf de sporthal naar huis fietsen. 
De tijden worden nog gecommuniceerd via Parro. 

Vakantierooster 2022-2023 

herfstvakantie 17-10-2022 t/m 21-10-2022 

kerstvakantie 26-12-2022 t/m 06-01-2023 

voorjaarsvakantie 27-02-2023 t/m 03-03-2023 

paasvakantie 07-04-2023 t/m 10-04-2023 

meivakantie  24-04-2023 t/m 05-05-2023 

Hemelvaart + 
extra dag 

18-05-2023 t/m 19-05-2023 

pinkstervakantie 29-05-2023 

zomervakantie 24-07-2023 t/m 01 09-2023 

Studiedagen kinderen zijn deze dag vrij 

Maandag  21 november 2022 

Maandag  13 februari 2023 

Vrijdag  26 mei 2023 

Maandag  5 juni 2023 

Vrijdag  7 juli 2023 

  

Vrije middagen kinderen zijn om 12.00 uur vrij 

Maandag  5 december 2022 

Vrijdag 21 juli 2023 

  

 
 
 

Informatievoorziening: 
De nieuwsbrief en overige (groeps)informatie ontvangt u 
per e-mail of via de parro-app.  
Het facebookaccount van school is: 
IKC PrinsesMargrietschool 

HVO-GVO groepen 6 en 7 
De aanvraag van HVO en GVO lessen staat nog uit en 
is nog niet ingevuld door een extern docent. Zodra we  
daar meer informatie over krijgen, communiceren we dit 
met u en ontvangt u een update van het infoblad. 


