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VOORWOORD
Het informatieboekje van De Kimkiel voor het schooljaar
2017-2018 omvat hoofdzakelijk praktische informatie over de
school. U vindt in dit boekje o.a. de namen van de leerkrachten en medewerkers, informatie rond bv. logopedie en verschillende data.
We maken u erop attent, dat er mogelijk nog wijzigingen kunnen volgen.
U ontvangt dan nader bericht via een nieuwsbrief of via de website.
De algemene informatie over onze school vindt u in de schoolgids. Deze is
te vinden op de website. Heeft u suggesties voor aanvullingen of
veranderingen, dan horen wij dat graag.

Namens het team van de Kimkiel,
Bea de Vries
Directeur

De Kimkiel
Kluiverboom 9
9732 KZ Groningen
Tel. 050 577 29 85
Postbus 9131
9703 KZ Groningen
E-mail : info@dekimkiel.nl
b.devries@dekimkiel.nl
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DE STICHTING
Onze school is één van de vier scholen van de Stichting Christelijk
Speciaal Onderwijs Groningen.
Stichting Christelijk Speciaal Onderwijs Groningen
Eenrumermaar 4
Postbus 70 130
9700 AC Groningen
www.scsog.nl
Contactgegevens bestuurder van de stichting:
Drs. A. (Annalie) Osinga
Telefoonnummer: 050-3604709
E-mailadres: info@scsog.nl
Raad van Toezicht
Voorzitter
Dhr. J.F. Deinum
Speenkruidstraat 66
973GW Groningen

Secretaris
Dhr. M. Nap
Kwintlaan 40
9724 EL Groningen

Penningmeester
Dhr. B. Kuiken
Oosterweg 106
9751 PK Haren

06-55157010

06-25036173

06-51300846

Leden
Mevrouw M. Bouma
Wederikweg 6
9321 LJ Peize
06-54755931

Dhr. B. Dijkstra
De Stuw 11
9771 CA Sauwerd
06-10986729
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DE GROEPEN
Net als op de basisschool spreken wij ook van groepen. U kunt onze
groepsindeling niet direct vergelijken met die van de basisschool. De
samenstelling van de groepen is afhankelijk van de volgende factoren: de
leeftijd, het niveau van werken en de sociale emotionele
ontwikkeling. Binnen de groep wordt zo veel mogelijk rekening gehouden
met de individuele kenmerken en mogelijkheden van ieder kind. Voor de
hoofdvakken: lezen, taal en rekenen volgen de leerlingen een eigen
programma of krijgen ze les in (kleine) instructiegroepen.
We hebben gekozen om de groepen namen te geven van straten uit de
wijk. Deze straatnamen passen ook goed bij de naam van onze school.
Hieronder vindt u de indeling met daarbij de groepsleerkracht(en).
Loopplank

Mirjam Venema
Gea Jacobs (klassenassistente)
Inge Boer
Alina Sierts
Maria Kuiper (onderwijsassistente)
Hilde Velting
Joska Roelfsema
Evelien Kruijer
IJsbrand Knol
Jeannet Katerberg
Voorlopig gesloten

Ma, di. wo.
Ma, di, wo, do.
Do. en vrijdag
Hele week
Alle ochtenden tot 13.30
Ma. di.ocht. do. vrijdag
Di.mid. + woensdag
Hele week
Ma. t/m woensdag
Do. t/m vrijdag

Vacature
(na zwangerschapsverlof Frederika
Boersma op ma, di, wo.)
Esther Koning
Regina Snip
Mariëtte Koudenburg
Kees van der Wolde

Hele week

Mast

Gerard Schutter
Joska Roelfsema
Serah Molenaar

Ma. t/m woensdag
Do. t/m vrijdag
Hele week

Onderwijsassistent

Regina Snip

Hele week

Kajuit
Anker
Roer
Kombuis
Sloep
Lichtboei
Patrijspoort
Machinekamer
Stuurhut
Kraaiennest

(inzetbaar voor alle
groepen)
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Ma. t/m donderdag
Vrijdag
Hele week
Hele week

DE DAGELIJKSE GANG VAN ZAKEN
ABSENTIE: Als een leerling om welke reden dan ook niet op school
aanwezig kan zijn, dient u dat ’s ochtends telefonisch aan ons door te
geven. Dit kan tussen 08.00-09.00 uur (050-577 29 85) of via de mail:
j.marinus@dekimkiel.nl. Bent u vergeten te bellen, dan wordt er voor de
zekerheid vóór 10.00 uur contact met u opgenomen door de conciërge.
Bij onwettig verzuim (’s morgens bij aankomst of anders) zijn wij verplicht
om de afwezigheid van de leerling door te geven aan de
leerplichtambtenaar. Wanneer een leerling om gegronde redenen niet mee
kan doen aan gymnastiek of vanwege ziekte binnen moet blijven in een
pauze, willen we daarvan graag schriftelijk op de hoogte worden gebracht
door de ouders/verzorgers.
Het spreekt vanzelf dat ouders zich dienen te houden aan de vastgestelde
vakantieregeling. Een verzoek om extra verlof vanwege vakantie of
gewichtige omstandigheden kan bij de directeur van de school worden
aangevraagd. Er wordt hierbij uitgegaan van de richtlijnen die de
leerplichtambtenaren volgens de Leerplichtwet hebben opgesteld. Deze
verlofregeling volgens de Leerplichtwet is op school aanwezig. Voor vragen
kunt u contact opnemen met de leerplichtambtenaar van de gemeente
Groningen of met de directie van de school. Op de website zal binnenkort
informatie te vinden zijn over de verlofregeling. U kunt daar dan ook een
aanvraagformulier downloaden.
ABSENTIE EN TAXIVERVOER: Als uw kind met de taxi naar school komt,
dient u zelf het taxibedrijf af te bellen wanneer uw kind niet naar school
gaat. Dit geldt ook voor margedagen. Wanneer u kind vrij zou moeten
hebben voor festiviteiten zoals jubilea dient u contact op te nemen met de
directie.
ETEN: De kinderen eten in de klas gezamenlijk in de kleine pauze hun
fruit/koek/brood en het meegebrachte drinken (geen koolzuurhoudende
dranken). Tussen de middag eten de kinderen gezamenlijk hun brood in
de klas. Voor de woensdag en vrijdag geldt, dat de kinderen ook nog de
gelegenheid hebben om voor vertrek iets te eten. Volgend schooljaar wil
onze school het Vignet Gezonde School halen. Alle kinderen hebben een
broodtrommel en beker gekregen om élke dag te gebruiken voor het
meenemen van eten en drinken naar school. Voor water drinken hebben
alle kinderen een dopper met eigen naam. Ook de nieuwe leerlingen
krijgen nog een dopper met naam. Door deze broodtrommel/beker en
dopper te gebruiken willen we de afvalberg van pakjes en zakjes, kleiner
te maken.
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SPEELGOED: Met uitzondering van de startgroep de Loopplank en de
middengroepen de Kajuit en het Anker verzoeken wij u geen speelgoed
mee te laten nemen naar school. Het risico, dat het stuk gaat of kwijt
raakt is aanwezig. De school is niet verantwoordelijk voor beschadigd of
weggeraakt speelgoed. Als de leerlingen speelgoed etc. meenemen is dit
op eigen risico.
BELANGRIJKE REGEL: De groepslokalen (m.u.v. de startgroep en het
noodlokaal) zijn voorzien van vloerbedekking. Vanwege huiselijkheid
dragen de kinderen geen schoenen in de klassen. Het is daarom aan te
bevelen om uw kind pantoffels/dikke sokken mee te geven (Kinderen die
om orthopedische redenen speciale schoenen dragen zijn hier uiteraard
van vrijgesteld). In de keuken en het handvaardigheidslokaal worden
altijd schoenen gedragen vanwege de veiligheid.
MOBIELE TELEFOONS: Het meebrengen van mobiele telefoons en MP3spelers is geheel op eigen risico. Mobiele telefoons dienen bij aankomst
op school uitgeschakeld bij de leerkracht ingeleverd te worden en deze
worden teruggegeven als de kinderen weer naar huis gaan.
Bij calamiteiten is de school bereikbaar op nummer:
(050) 577 29 85.
NIEUWSBRIEF: Per email ontvangt u regelmatig een nieuwsbrief met
actuele informatie. Deze is ook op de website www.dekimkiel.nl
te lezen. Daarnaast kan de eigen leerkracht u ook via uw eigen emailadres nieuws doorspelen. Een actueel emailadres is hiervoor
belangrijk.
GARDEROBEKASTJE
In de school hebben alle kinderen de beschikking over een eigen
garderobekastje, waarin de jas en de rugzak kan worden opgehangen. Door
de tussenwanden in deze kastjes krijgen luizen geen kans zich te
verspreiden. In dit kastje bevindt
zich ook een plateau waarop
de leerlingen hun schoenen
kunnen plaatsen, zodat ze binnen
lekker op pantoffels in de
verschillende ruimten kunnen lopen.
Dit zorgt voor een huiselijk en
schoon binnenklimaat.
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LICHAMELIJKE OPVOEDING
Alle groepen hebben op maandag t/m woensdag gymnastiek van een
vakleerkracht gymnastiek en op de donderdag en de vrijdag een LIOstagiaire. De lessen worden gegeven door vakleerkracht gymnastiek
Jeremy Pfundt en de leerkracht van het atelier sportpaleis. Er mag in de
gymzaal zowel op gymschoenen, als op blote voeten gelopen worden. Om
te voorkomen dat er zwarte bijna onuitwisbare strepen op de vloer
komen, mogen er geen gymschoenen met gekleurde zolen worden
gebruikt. Aan de gymkleding stellen we geen bijzondere eisen, wel dat de
kinderen passende gymkleding dragen. Niet verplicht, maar wel handig, is
het om een aparte gymtas te hebben en de kleding en schoenen van
naam te voorzien. Na de les wordt er gedoucht, vandaar dat de kinderen
ook een handdoek moeten meenemen. Het dragen van sieraden wordt
niet toegestaan, omdat dit gevaar kan opleveren. De vakleerkracht is bij
vragen over gym op de maandag en woensdag te bereiken buiten de
lesuren om. De Loopplank hanteert andere afspraken. U ontvangt
informatie hierover via de leerkracht.
Passende gymkleding:
 een korte broek met een t-shirt / turnpakje
 gym/turnschoenen, sportschoenen met een lichte zool
 1 handdoek voor het douchen
GYMROOSTER
Leerlingen krijgen dit jaar minimaal 1 keer per week les van de
vakleerkracht gym.
NB: het definitieve gymrooster ontvangt u begin schooljaar.
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OUDERCONTACTEN
Een veelvoudig en goed contact tussen de school en de ouders/verzorgers
is zeker voor ons type onderwijs van groot belang. Wij stellen het erg op
prijs wanneer u zich met vragen tot ons wendt. Vaak kan een telefoontje
veel zaken verhelderen. Als u tussendoor iets wilt bespreken dan kan dit
na schooltijd met de leerkracht of via e-mail.
Op een aantal momenten in het schooljaar organiseren wij vaste
contactbijeenkomsten.
Op ouder spreekdagen worden resultaten, doelen en ontwikkelingen op
sociaal emotioneel gebied besproken. Wij stellen deze bijeenkomsten
verplicht.
Di. 26 september 2017
Wo. 22 november 2017
Wo. 31 januari 2018
Wo. 21 februari 2018
Vr. 23 februari 2018
Wo. 19 juli 2018
Vr. 20 juli 2018

Algemene ouderavond
Eerste ouderspreekdag
2e Adviesgesprek ouders schoolverlaters
Tweede ouderspreekdag
Het eerste rapport gaat mee met de
leerlingen
Derde ouderspreekdag
Het tweede rapport gaat mee met de
leerlingen

Buiten de geplande besprekingen om zal er altijd tijd zijn om uitgebreider
over uw kind te praten. Dit kan in overleg met de groepsleerkracht.
Bij de nieuwe leerlingen komt de groepsleerkracht op huisbezoek.
Tevens kunt u zich aanmelden als hulpouder bij de ateliers. Dit kunt u
doorgeven aan de groepsleerkracht.
OUDERRAAD
Ieder jaar nodigen we u uit om aan te geven waar u dit schooljaar een
bijdrage aan kunt/wilt leveren. Deze activiteitenlijst wordt aan het begin
van het nieuwe schooljaar verspreid.
LUIZENCONTROLE OUDERWERKGROEP
De controle vindt in principe elke maandag na een vakantie plaats. Graag
vragen wij uw medewerking om die dag het haar van uw kind niet in te
vlechten en geen gel in het haar te doen. Wanneer er bij een leerling luizen
en / of neten geconstateerd zijn krijgen de ouders daarvan telefonisch of
schriftelijk bericht met het verzoek om tot behandelen over te gaan.
Voor verdere informatie of vragen kunt u terecht bij: Bea de Vries, tel.
(050) 5772985.
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MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Medezeggenschapsraad
Op onze school is een medezeggenschapsraad (MR) aanwezig. Deze raad
bestaat uit twee geledingen: de oudergeleding en de personeelgeleding.
De medezeggenschapsraad heeft de bevoegdheid om over tal van
belangrijke zaken binnen de school een advies te geven. Soms is er voor
een bepaald besluit de instemming van één van beide geledingen nodig,
soms van de totale MR. De stichting SCSOG heeft in juni 2013 de
bovenschoolse GMR ingesteld, waaraan De Kimkiel, de Fiduciaschool,
De Wingerd, De Bolster en Educonnect deelnemen.
MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Namens het personeel:
IJsbrand Knol (GMR)
Alina Sierts
Mariëtte Koudenburg

Namens de ouders:
Mevr. Klein
Mevr. Dillema
Dhr. Brilman

PROCEDURE VERWIJZINGSONDERZOEK SCHOOLVERLATERS
Voor dit onderzoek komen in principe de kinderen in aanmerking, die in
een eindgroep zitten en in het cursusjaar 12 jaar worden.
In de loop van het cursusjaar zijn er een aantal vaste momenten, waarop
u geïnformeerd wordt over de opzet, de voortgang en de uitkomsten van
het onderzoek. Het geheel wordt afgesloten met een verwijzingsadvies en
begeleiding bij de juiste schoolsoortkeuze.
Voor dit cursusjaar ziet de planning er (onder voorbehoud) als volgt uit:
Woensdag 22 november 2017
1e adviesgesprek
Oktober en november 2017

verwijzingsonderzoek

Woensdag 31 januari 2018

2e adviesgesprek, indien nodig

Vóór 1 maart 2018

definitieve schoolkeuze en
aanmelding

Uitgangspunt is, dat u als ouder de vervolgschool bepaalt en ook zelf
uw kind aanmeldt! De vervolgschool zal daarna door ons zo goed mogelijk
geïnformeerd worden.
Op de ouderspreek-avond van 22 november 2017, ontvangt u de VOgids met daarin de data van de open-dagen scholen Voortgezet Onderwijs.
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KINDERFYSIOTHERAPIE, SPELTHERAPIE, LOGOPEDIE &
ROTS EN WATER
Dorothee Jelsma (dinsdag aanwezig) en Mariëtte Klerks (donderdag
aanwezig) zijn als kinderfysiotherapeut met hun praktijk aan de school
verbonden. Kinderen kunnen terecht bij de kinderfysiotherapeuten voor
extra ondersteuning als zij bijvoorbeeld bij één of meer van de
onderstaande punten problemen ondervinden:
 druk zijn
 gespannen zijn
 moeite hebben hun aandacht te richten
 onhandig zijn
 moeite hebben met het leren schrijven en met de schrijfmotoriek
 motorische problemen hebben
Nieuwe kinderen worden in overleg met de ouders, leerkracht en de
intern begeleider door één van beide fysiotherapeuten bekeken en
motorisch gescreend.
Geke Slagman (donderdag en vrijdag aanwezig), is speltherapeut en
vervangt voorlopig Corry Wolters, die afwezig is vanwege ziekte. Binnen
de speltherapie wordt gewerkt met verschillende spelmaterialen en
spelvormen. Hierdoor kan het kind zijn opgedane ervaringen uitspelen,
verwerken en in het spel met nieuw, ander gedrag experimenteren.
Femke van Dijk is logopediste. Zij is maandags en woensdags op school.
Alle nieuwe leerlingen tot de leeftijd van 9 jaar worden door haar
gescreend. In de hogere groepen zal in overleg met de leerkracht en de
ouders bekeken worden of een leerling alsnog door de logopediste
onderzocht moet worden. U ontvangt bericht wanneer uw kind in
aanmerking komt voor logopedie. Sinds afgelopen jaar hebben wij enkele
dagdelen de zelfstandige logopediepraktijk van Mirjan van Dijk binnen de
school. U kunt op de website van de praktijk verdere informatie vinden.
http://www.logopedie-eelde.nl/
Gerard Schutter en Mirjam van der Klei werken, indien mogelijk, met
kleine groepjes aan weerbaarheid volgens het concept van Rots en Water.
De training is bedoeld voor kinderen die moeilijkheden ondervinden in het
omgaan met leeftijdsgenoten. Zij hebben vaak weinig vertrouwen in hun
eigen vaardigheden en weinig inzicht in eigen en andermans gevoelens en
gedragingen. Samen spelen, praten en oefenen maakt dat ze veel van
elkaar leren en positieve ervaringen opdoen. De groepjes (van 2, 4, 6 of 8
leerlingen) worden samengesteld in samenspraak tussen de leerkrachten,
intern begeleider en de begeleiders.
Als u uw kind wilt aanmelden voor één van de vorengenoemde therapieën
kan dit door contact op te nemen met de groepsleerkracht, de intern
begeleider of rechtstreeks met de therapeuten.
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COMMISSIE VAN BEGELEIDING
Aan onze school is en team van deskundigen verbonden. Zij begeleiden
het kind gedurende de tijd dat het bij ons op school zit. Als u vragen heeft
met betrekking tot het leren of over de opvoeding van uw kind kunt u te
allen tijde een beroep op de begeleidingscommissie doen. Het is het
meest wenselijk en praktisch wanneer u dat aan de groepsleerkracht of
intern begeleider kenbaar maakt.
Bea de Vries
Mirjam van der Klei
Nynke Meijer
Jelleke Kerkhof
Corry Wolters
Christiaan Schelwald
Gyselle Geux

Directeur
Intern Begeleider Onderbouw Startgroep Loopplank
t/m Sloep
Intern Begeleider Bovenbouw Lichtboei t/m Mast
Orthopedagoog
Orthopedagoog/Speltherapeute (op afroep)
Schoolarts (GGD)
Maatschappelijk werkster In dienst van MEE Groningen

OVERIGE TEAMLEDEN
Directeur
Vervanging bij
afwezigheid
directie
Intern Begeleider
bovenbouw
Intern Begeleider
onderbouw
School Video
Interactie
begeleiding
Logopediste
ICT
Speltherapie
Kinderfysiotherapeuten
Administratief
Medewerkster
Conciërge
Huishoudelijke
dienst

Naam
Bea de Vries
Gerard Schutter
IJsbrand Knol

Aanwezig
Ma/di/wo/vr

Nynke Meijer

Ma/di/do

Mirjam van de Klei

Di/wo/vrij

Trudy Bulthuis
Mirjam van der Klei

Dinsdag
Op afroep

Femke van Dijk
IJsbrand Knol
Corry Wolters
Geke Slagman
Dorothee Jelsma
Mariette Klerks
Renate Aakster

Ma/woensdag
Maandag
Donderdag
Do/vr
Di./wo.morgen
Donderdag
Ma t/m vrijdagochtend

Jannes Marinus
Froukje Postma

Maandag t/m vrijdag
Maandag t/m vrijdag
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SCHOOLTIJDEN
Wij geven de kinderen de gelegenheid ’s morgens vanaf 08.15 uur de klas
in te komen. Om 08.30 uur starten we met het programma. Het is
belangrijk om gezamenlijk met de hele groep te beginnen.
Maandag, dinsdag, donderdag
Woensdag en vrijdag

08.30-14.45 uur
08.30-12.30 uur

Ochtendpauze
Middagpauze

10.00-10.15/10.15-10.30 uur
12.00-12.30 uur

Kinderen die met de bus of trein gaan en die aansluitingsproblemen
hebben, kunnen iets eerder vrij krijgen. Dit gaat altijd in overleg
met de groepsleerkracht.

VAKANTIEROOSTER 2017-2018
VAKANTIE
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag / Pasen
Koningsdag
Meivakantie
Bevrijdingsdag
Hemelvaartsdagen
Pinksteren
Zomervakantie

PERIODE
23 oktober t/m 29 oktober 2017
25 december t/m 7 januari 2018
26 februari t/m 4 maart 2018
30 maart 2018, 1 en 2 april 2018
27 april 2018
30 april t/m 10 mei 2018
zaterdag 5 mei 2018
donderdag 10 en vrijdag 11 mei 2018
20 en 21 mei 2018
21 juli t/m 2 september 2018

MARGEDAGEN
Op de margedagen zijn de
leerlingen vrij.
Margedagen worden door het team
ingevuld voor nascholing, studie of
rapportages.
U ontvangt zo spoedig mogelijk na de
vakantie hierover bericht
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BIJZONDERE DAGEN
Dummiedag
Start Kinderboekenweek
Schoolfotopgraaf
Sint Maarten
Open atelierdag
Sinterklaasviering
Kerstviering (in eigen groep)
Kerstontbijt
Paasontbijt
pen atelierdag
Kamp eindgroepen
Schoolreisdag
Kennismaking nieuwe leerlingen
Schoolverlatersavond eindgroepen
Zomerspektakel
Laatste schooldag

07-09-2017
04-10-2017
10-10-2017
11-11-2017 (zaterdag)
nog niet bekend
05-12-2017
22-12-2017
22-12-2018
29-03-2018
nog niet bekend
in juni 2018
in juni 2018
17-07-2018
17-07-2018
18-07-2018
19-07-2018

Er zijn vast nog meer bijzondere dagen en bijzondere activiteiten
gedurende het schooljaar die niet op het lijstje hier boven staan. Via de
nieuwsbrief wordt u ook op de hoogte gebracht van de activiteiten.

DE TAXIBEDRIJVEN
VERVOER
Ouders/verzorgers moeten taxivervoer of reiskostenvergoeding zelf
aanvragen bij de gemeente waarin zij wonen. Voor de aanvraag van
taxivervoer is een advies van de Commissie van Begeleiding van de school
nodig. Dit advies kan bij de directeur aangevraagd worden. De uiteindelijke
beslissing over de aanvraag wordt echter door de gemeente genomen.
Beslist de gemeente negatief over een aanvraag, dan kunt u hiertegen
binnen 30 dagen in beroep gaan. De toezegging voor vervoer is in principe
één jaar geldig. Hoewel strikt genomen de aanvragen voor vervoer een
zaak is tussen gemeente en ouders/verzorgers, leert de praktijk dat bij
problemen overleg met de school nuttig kan zijn.
Connexxion
Van Dijk Delfzijl
Uvo Uithuizermeeden
De Grooth Winschoten

050-3130472
0596-613000
0595-412611
0597-454444

Bij calamiteiten op school kan het eens een keer mogelijk zijn dat de
leerlingen door het taxibedrijf weer mee naar huis worden genomen.
De school en/of taxibedrijf neemt dan contact op met de ouders. Het is
daarom fijn, dat wij als school ook een mobiel telefoonnummer van u
hebben.
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BETALINGEN
Voor betaling van schoolreis (25 euro) en schoolkamp (60 euro)
ING bank rek.nr.: NL02 INGB 0009 2700 80 ten name van Schoolfonds
De Kimkiel. Graag bij alle betalingen de naam van uw kind en de
groep vermelden.
Daarnaast beheert de school de zogenoemde vrijwillige ouderbijdrage. Deze
bijdrage is bestemd voor uitgaven waarvoor geen of onvoldoende subsidie
beschikbaar is. De vrijwillige ouderbijdrage is voor het cursusjaar
2016/2017 vastgesteld op € 25,-- per kind. U ontvangt hierover in de
maand augustus een brief. Wanneer u niet in staat bent om dit bedrag te
betalen, kunt u een beroep doen op een tegemoetkoming van de
ouderbijdrage bij de gemeente waarin u woont.
In de gemeente Groningen stuurt de dienst Sociale Zaken en Werk in de
maand november de bij de gemeente bekende minimahuishoudens met
schoolgaande kinderen rechtstreeks een formulier met de tegemoetkoming ouderbijdrage schoolfonds. Dit formulier kunt u bij school inleveren
en deze zorgt in december voor het innen van de tegemoetkoming bij de
gemeente.

CONTACT
Het is mogelijk om telefonisch contact op te nemen met het onderwijzend
personeel op de school. De directeur is over het algemeen overdag
bereikbaar; de meest geschikte tijd voor het contact met de leerkrachten
is om 15.00 uur: de kinderen zijn dan naar huis en er is alle tijd om u te
woord te staan. Natuurlijk kunt u uw vraag ook via e-mail stellen. In
dringende gevallen kunt u altijd bellen.
Het telefoonnummer van de school is:
(050) 577 29 85
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E-MAILADRESSEN VAN PERSONEEL
Aakster
Boer
Boersma
Bulthuis
Dijk, van
Jacobs
Katerberg
Kerkhof
Klei, van der
Knol
Koning
Koudenburg
Kruijer
Kuiper
Marinus
Meijer
Pfundt
Roelfsema
Schutter
Sierts
Slagman
Velting
Venema
Vries, de
Wolde, van der
Wolters

Renate
Inge
Frederika
Trudy
Femke
Gea
Jeannet
Jelleke
Mirjam
Ijsbrand
Esther
Mariëtte
Evelien
Maria
Jannes
Nynke
Jeremy
Joska
Gerard
Alina
Geke
Hilde
Mirjam
Bea
Kees
Corry

r.aakster@dekimkiel.nl
i.boer@dekimkiel.nl
f.boersma@dekimkiel.nl
t.bulthuis@dekimkiel.nl
f.vandijk@dekimkiel.nl
g.jacobs@dekimkiel.nl
j.katerberg@dekimkiel.nl
j.kerkhof@dekimkiel.nl
m.vanderklei@dekimkiel.nl
ij.knol@dekimkiel.nl
e.koning@dekimkiel.nl
m.koudenburg@dekimkiel.nl
e.kruijer@dekimkiel.nl
m.kuiper@kimkiel.nl
j.marinus@dekimkiel.nl
n.meijer@dekimkiel.nl
j.pfundt@dekimkiel.nl
joska.roelfsema@dekimkiel.nl
g.schutter@dekimkiel.nl
a.sierts@dekimkiel.nl
g.slagman@dekimkiel.nl
h.velting@dekimkiel.nl
m.venema@dekimkiel.nl
b.devries@dekimkiel.nl
k.vanderwolde@dekimkiel.nl
c.wolters@dekimkiel.nl

IN GEVAL VAN NOOD
Alleen bij spoedgevallen kunt u met de directeur, Bea de Vries, contact
opnemen op haar privénummer. Tel.: (06) 2528 48 13
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