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GROEPSINDELING 

Groep Leerkracht Dag(en) 

Peuters/ 

Kinder-

opvang 

 

Fleur 

Gea  

Natasja 

Theresia 

 

 

1/2 Nadine 

Korine 

ma, di, vrij 

wo, do 

3/4/5 Tessa ma, di, wo, do, vrij 

6/7/8 Daphne 

 

ma, di, wo, do, vrij 

1 t/m 8 Anita  

Agnes 

ma, di, wo, do, vrijo 

ma, di, wo, do, vrijo 

Taalklas Dicky wo 

  

Kimberly Veenstra vervangt juf Daphne totdat zij 

helemaal beter is. Juf Anita krijgt dit schooljaar een 

tijdelijke uitbreiding op de vrijdagochtend. 

 

VAKANTIEROOSTER  

Vakantie Van  t/m  

Herfstvakantie 18-10-2021  22-10-2021 

Kerstvakantie 27-12-2021  07-01-2022 

Voorjaarsvakantie 21-02-2022  25-02-2022 

Goede 

vrijdag/Pasen 

15-04-2022  18-04-2022 

Koningsdag 27-04-2022  

Meivakantie 02-05-2022  06-05-2022 

Hemelvaart 26-05-2022     27-05-2022 

Pinksteren 06-06-2022 10-06-2022 

Zomervakantie 18-07-2022  26-08-2022 

 

 

 

 

 

 

MARGEDAGEN 

Dag Datum Vrij  

Dinsdagmiddag 

vanaf 12 uur 

5-10-2021 1 t/m 8 

Dinsdagmiddag 

vanaf 12 uur 

12-10-2021 1 t/m 8 

Vrijdagmiddag voor 

de Kerstvakantie 

vanaf 12 uur 

24-12-2021 5 t/m 8 

Maandag, hele dag 28-02-2022      1 t/m 8 

Woensdag, hele 

dag 

16-03-2022      1 t/m 8 

Donderdagmiddag, 

vanaf 12.00 uur 

23-06-2021 1 t/m 8 

Vrijdag, TT hele dag 24-06-2020 1 t/m 8 

Vrijdagmiddag voor 

de zomervakantie 

vanaf 12:00 uur 

15-7-2021 5 t/m 8 

 

SCHOOLTIJDEN 

Wij werken met een continurooster. De 

leerlingen eten tussen de middag op school.  

 

Onderbouw groep 1 t/m 4  

Maandag  08.30 – 14.30 uur  

Dinsdag  08.30 – 14.30 uur  

Woensdag  08.30 – 12.15 uur  

Donderdag  08.30 – 14.30 uur  

Vrijdag   08.30 – 12.00 uur  

 

Bovenbouw groep 5 t/m 8  

Maandag  08.30 – 14.30 uur  

Dinsdag  08.30 – 14.30 uur  

Woensdag  08.30 – 12.15 uur  

Donderdag  08.30 – 14.30 uur  

Vrijdag   08.30 – 14.30 uur  
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De peuters starten om 8:15 tot 12:15 uur. Ook 

zij eten een broodje op school. 

BRENGEN EN HALEN 

Brengen 

Om 8.20 uur is er een inloop en kunnen de 

kinderen de school in. Ouders nemen afscheid 

op het plein en leerlingen gaan naar de klas. 

We starten om 8.30 uur met de les.  

 

Halen 

U kunt op het plein wachten tot uw kinderen 

uit school komen. 

 

GYMROOSTER 

Dit schooljaar krijgt groep 3 t/m 8 op 

dinsdagmiddag en vrijdagochtend gymnastiek 

van meester Jannes. De gymnastieklessen zijn 

in sporthal de Timp. 

Het van en naar gymnastiek lopen gaat onder 

begeleiding van de gymleerkracht of een 

leerkracht van school. Er zijn hierop twee 

uitzonderingen. 

Uitzondering:  

1 De kinderen van groep 3/4/5 moeten op 

vrijdagochtend door ouder(s)/verzorger(s) 

zelf naar de Timp worden gebracht, omdat 

we daar om 8:30 uur starten met de 

gymnastiekles. Wees op tijd, zodat er ook om 

8:30 uur gestart kan worden met de les. 

2 De kinderen van groep 6/7/8 mogen op 

dinsdagmiddag om 14:30 uur zelfstandig naar 

huis vanaf de Timp. Dit mag alleen als er 

schriftelijk en met handtekening 

toestemming is van ouder(s). 
 

Het gymnastiekrooster ziet er als volgt uit:  
 

Groep Dag Tijd 

3/4/5 Dinsdag 13:00 – 13: 45 

6/7/8 Dinsdag 13:45 – 14:30 

3/4/5 Vrijdag 08:30 - 09:15 

6/7/8 Vrijdag 09:15 – 10:00  

 

ACTIVITEITEN 

Gedurende het schooljaar zijn er diverse 

activiteiten gepland. Deze worden genoemd 

op SocialSchools en/of staan in de agenda van 

SocialSchools. 

INFORMATIEVOORZIENING 

De Maria in Campisschool werkt met 

SocialSchools. Een communicatie app voor 

ouders. Via deze app krijgt u belangrijke 

schoolinformatie. 

Ook hebben we een website waar informatie 

te vinden is ( www.micassen.nl  ) Naast de 

website zijn we ook actief op Facebook. 

WIJZE VAN ZIEKMELDEN 

Wanneer uw kind als gevolg van ziekte of om 

andere redenen niet op school kan 

komen, moet u ons daarvan z.s.m. op de 

hoogte stellen. Als een leerling niet is 

afgemeld nemen wij direct contact met u op 

uit zorg voor uw kind. De absentie moet voor 

8:30 uur bij de school bekend zijn. U kunt 

dit telefonisch doorgeven op telefoonnummer 

0592- 340684.  

 

KINDEROPVANG 

Er is kinderopvang mogelijk van 7:00 tot 18:30 

uur. De kinderopvang is bijna het gehele jaar 

open (alleen week 52 gesloten). 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.micassen.nl/
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LEERKRACHT GEGEVENS  

Medewerkers  Contact   

Nadine Sijtsma 
Korine Zandstra 
Leerkrachten 1-2 

nadine.sijtsma@primenius.nl 
korine.zandstra@primenius.nl  

Daphne Klop  
Leerkracht 6-7-8 

daphne.klop@primenius.nl 
 

Tessa Leferink 
Leerkracht 3-4-5 

tessa.leferink@primenius.nl   

Roos Bakx 

Directeur  
roos.bakx@primenius.nl   

Nicole Tammenga 

Intern begeleider  
nicole.tammenga@primenius.nl   

Dicky Wevers 
Leerkacht taalklas 

dicky.wevers@primenius.nl  

Anita van der Haring  anita.vanderharing@primenius.nnl  

Agnes Cairo   agnes.cairo@primenius.nl   
  

 

MARIA IN CAMPIS SCHOOLLIED 
Refrein  
Maria in Campis, Maria in Campis  
Waar ik mezelf kan zijn  
Maria in Campis, Maria in Campis  
Die school die is zo fijn  
 
Couplet 1  
Op de MIC kent iedereen elkaar  
Van je vader tot je oma, van je sokken tot je haar  
Als er weer eens wat te vieren valt, doen wij ook zeker 
mee  
Op de MIC is er plek voor iedereen  
 
Bridge  
Op de MIC, doet iedereen mee, zing maar met ons mee  
 
Refrein Couplet 2  
Op de MIC heeft iedereen talent  
Wees je jezelf en laat maar zien wat je goed kan en hoe 
je bent  
Dus maak jij je eigen keuze en wees trots hoe je dat doet  
We zijn allemaal anders En wat staat ons dat toch goed  
 

Refrein:  Yell steeds tussen door Maria In Campis MIC 

Maria in Campis …MIC 
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