TALENTVOL IKC Pieter van Thuyl 2018-2019
Informatieblad
‘Wij geven kleur aan ontwikkeling & onderwijs!’
Groepsindeling 08.30-12.00 uur
Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag

Vrijdag

1-2

Helma

Helma

Helma

Helma

Ellen

3-4

Nienke

Mariska

Mariska

Nienke

Nienke

5-6

Sanne

Sanne

Sanne

Sanne

Sanne

7-8

Ellen

Lucine

Lucine

Lucine

Lucine

Contact:
Bezoekadres school:
Prof. dr. Obbinkstraat 3, 9423
PR Hoogersmilde
Postadres school:
Hofstraat 18, 9411 LB Beilen
Telefoon:
0592 459043 — Nood: 06 48783294 (D. Dekker)

Vrijdag

Mail/site school:
info.pietervanthuylschool@kitsprimair.nl
www.pietervanthuylschool.nl

Groepsindeling 12.00-14.00 uur
Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag
1-2

Helma

Helma

Helma

Helma

Ellen

3-4-5

Nienke

Mariska

Mariska

Nienke

Nienke

6-7-8

Ellen

Ellen

Lucine

Lucine

Lucine

Facebook: Pieter van Thuylschool
Twitter: obsPieter van Thuyl@PietervanThuyl
IKC Pieter van Thuyl is gevestigd in
mfa De Grift In Hoogersmilde

*er wordt van 12.15—12.30 uur gezamenlijk
gegeten in de klas (zelf lunch meenemen)
*de grote pauze is dagelijks van 12.30 - 13.00 uur

Het telefoonnummer van KC de Grift is:
06 22041467
Het algemene telefoonnummer van
Kinderopvang Kits Primair is : 0593 535101

TeamTalentvol IKC Pieter van Thuyl
Leerkrachten:
Nienke Hamminga (nienke.bodde@kitsprimair.nl)
Mariska Bruulsema (mariska.bruulsema@kitsprimair.nl)
Ellen van der Linde (ellen.van.der.linde@kitsprimair.nl)
Lucine Otten (lucine.otten@kitsprimair.nl
Helma van Oudheusden (helma.van.oudheusden
@kitsprimair.nl)
Sanne Veenma (sanne.veenma@kitsprimair.nl)
Directie:
Martie van de Nieuwegiessen, adjunct directeur
(martie.van.de.nieuwegiessen@kitsprimair.nl)
Dolf Dekker, directeur (dolf.dekker@kitsprimair.nl)
Intern begeleider: Martie van de Nieuwegiessen
Aandachtsfunctionaris: Martie van de Nieuwegiessen
(martie.van.de.nieuwegiessen@kitsprimair.nl)
Conciërge:
Jan van der Velde
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 2
leerkrachten, mail dan naar beide leerkrachten.

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.
Vanaf 07.30 uur kunt u telefonisch uw kind ziek melden
bij de centrale schooladministratie. Graag duidelijk de
naam en groep van uw kind vermelden.
Ziekmelden via mail (csa@kitsprimair.nl) is ook mogelijk,
dan graag naam, groep en school kind vermelden.
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 schooltijden. Deze afspraken kunt u via uw kind of via de mail
doorgeven aan de leerkrachten.

Het aanspreekpunt binnen de school is:
Martie van de Nieuwegiessen, adjunct-directeur.
Indien u met haar een afspraak wilt, kunt u dit melden via
het mailadres: martie.van.de.nieuwegiessen@kitsprimair.nl
of via info.pietervanthuylschool@kitsprimair.nl.

Vakanties

IKC Pieter van Thuyl
is onderdeel van

Herfstvakantie

ma. 22-10-2018

vr. 26-10-2018

Kerstvakantie

ma. 24-12-2018

vr. 04-01-2019

Voorjaarsvak.

ma. 18-02-2019

vr. 22-02-2019

Paasvakantie

vr. 19-04-2019

ma. 22-04-2019

Meivakantie

di. 23-04-2019

vr. 03-05-2019

Hemelvaart

do. 30-05-2019

vr. 31-05-2019

2e Pinksterdag

ma. 10-06-2019

Zomervakantie

ma. 15-07-2019

vr. 23-08-2019
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Pauzes
Gedurende de pauze van 12.30-13.00 uur is er toezicht op
het plein. Tijdens de kleine pauze van 10.00-10.15 uur
houden de leerkrachten toezicht op het plein.

Lich. oefening

Gr.

Maandag

Vrijdag

1/2

*Dagelijks

*Dagelijks

3/4/5

6/7/8

13.00-14.00 uur
Sporthal

13.00-14.00 uur
Sporthal

11.00-12.00 uur
Sporthal

11.00-12.00 uur
Sporthal

*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 voortijdig bericht.

Informatievoorziening
Met regelmaat wordt de nieuwsbrief digitaal verstrekt. Ook
bestaat de mogelijkheid dat u digitaal specifieke informatie
uit de groep van uw kind ontvangt. De nieuwsbrieven, foto’s
van activiteiten en andere informatie vindt u ook op de website van de school.
Het is dus belangrijk dat wij beschikken over uw actueel
mailadres. Wijzigingen kunt u doorgeven aan
info.pietervanthuylschool@kitsprimair.nl
We zijn ook actief op twitter en facebook; de gegevens vindt
u in het “contact”blok.
Verlofaanvraag
In de ouderhoek van de school en op de website vindt u een
aanvraagformulier verlof. Door middel van dit formulier kunt
u verlof aanvragen voor uw kinderen. Wel graag tijdig, het
liefst minimaal twee weken van te voren, dit formulier inleveren op school of mailen naar: csa@kitsprimair.nl. U ontvangt
via de mail antwoord, dus duidelijk uw mailadres vermelden.
Humanistisch Vormings Onderwijs
In het schooljaar 2018/2019 wordt, volgens opgave,
humanistisch vormingsonderwijs gegeven aan de leerlingen
van groep 5/6. Deze lessen worden gegeven op de dinsdagochtend door een HVO docent.

Ouderraad/Steunstichting
De samenstelling van de O.R. begin schooljaar
2018/2019 is als volgt:
*mw. D. Stuifzand, voorzitter 06 30337513
*mw. G. Vredeveld, algemeen lid, 051642817
*mw. P. Pieters, algemeen lid, 0592459113
*mw. C. Bakker, algemeen lid, 06 46612287
*mw. J. Vredeveld, algemeen lid, 06 22199111
*mw. M. Koenrades, algemeen lid, 0623527240
Adviserend: mw. M. van de Nieuwegiessen
Steunstichting: mw. S. Coenen 0592 865644
06 37158711
mw. P. Pieters 0592 459113
Oud papier
Door de Ouderraad wordt een rooster verspreid
waarop staat vermeld op welke dagen en door wie
het oud papier wordt gehaald. Dit wordt ook vermeld in de nieuwsbrief. De opbrengst hiervan komt
ten goede aan vele activiteiten en middelen voor de
leerlingen. We gaan er dan ook van uit dat alle ouders helpen bij het oud papier halen.
Ouderbijdrage/Schoolreisbijdrage
Door de opbrengst van het oud papier kan de
school een lage ouderbijdrage en schoolreisbijdrage vragen. De ouderbijdrage en schoolreisbijdragen
zijn vrijwillig, maar wij rekenen echter wel op uw betaling zodat de activiteiten en schoolreizen aan alle
kinderen kunnen worden aangeboden.
Van ieder gezin wordt een (vrijwillige) bijdrage gevraagd voor onderwijsactiviteiten/festiviteiten.
De bedragen zijn als volgt:
1 kind:
€ 11,50
2 kinderen: € 21,00
3 kinderen: € 29,00
U ontvangt van de O.R. een verzoek tot betaling.
NL13 RABO 0146959671 t.n.v. St. Steun OBOMD
Pieter van Thuylschool
Afhankelijk van de bestemming zal jaarlijks een
(vrijwillige) bijdrage worden gevraagd voor de
schoolreizen. In de loop van het schooljaar ontvangt
u hierover nader bericht.
Medezeggenschapsraad
De samenstelling van de M.R. begin schooljaar
2018/2019 is als volgt:
Namens de ouders:
*mw. H. Begeman, 0592 459121
*mw. H. Scheltinga, 0592 868652
Namens het personeel:
*mw. H. van Oudheusden
*mw. E. van der Linde
*Adviserend: mw. M. van de Nieuwegiessen
Verkeersouder (2018/2019)
*Jacquelien Havinga, 0592 459417

Wij geven kleur aan ontwikkeling & onderwijs!

