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De schoolgids van OBS De Keerkring 
Voor u ligt de verkorte versie van de schoolgids. Nieuwe ouders en degenen die dit op prijs stellen, krijgen de volledige schoolgids. 

Bovendien is de volledige schoolgids te lezen op onze website. 

In deze verkorte schoolgids vindt u de belangrijkste informatie over OBS De Keerkring die vooral van toepassing is op het schooljaar 

2021-2022.  

Voor de leesbaarheid schrijven we in deze schoolgids steeds ‘ouders’, wij bedoelen hiermee uiteraard ‘ouders/verzorgers’. 

Veel  leesplezier! 

 

Esther Smit-Snelders 

Directeur  
Aanwezig; ma t/m do 

Adresgegevens school  

Meteorenstraat 102 – 104  

8303 BB Emmeloord 

Tel 0527 - 698880 

Email: obsdekeerkring@aves.nl 

Website: www.obsdekeerkring.nl  
 

Telefonisch zijn we bereikbaar van 8:00 tot 17:00 uur, ziekmeldingen graag tussen 8:00 en 8:30 uur.  

Op nummer 0527-698880 
  

mailto:obsdekeerkring@aves.nl
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De organisatie van het onderwijs 
Op onze school werken we thematisch en ontwikkelingsgericht. Dat doen we met behulp van de methode Alles-in-1 & Alles-Apart. 

Alle vakken met uitzondering van rekenen, gym en schrijven, worden binnen een thema aangeboden. Deze samenhang maakt 

de leerstof logisch, motiverend, efficiënt en effectief.  

Groepsindeling 

 

 maandag dinsdag Woensdag donderdag vrijdag 

  ocht mid ocht mid ocht ocht mid ocht mid 

1-2 Juf Karina 

Juf Daniëlle 

Juf Harmke 

Juf Daniëlle 

Juf Karina 

Juf Kelly 

Juf Karina 

Juf Daniëlle 
Juf Kelly 

3 Meester  

Martijn 

 

Meester Martijn Meester Martijn Meester Martijn Juf Simone 

Juf Kelly 

4 Juf Simone 

 

Juf Marye Juf Simone 

 

Juf Marye Juf Marye 

5 Juf Ingrid 

Juf Saskia 

Juf Ingrid 

Juf Saskia 

Juf Ingrid Juf Ingrid  Juf Ingrid  

Juf Saskia 

6-7 Juf Mariette Juf Mariëtte Juf Mariëtte 

 

Juf Kelly Juf Mariëtte 

 8 Meester Jan Meester Jan Meester Jan Meester Jan Meester 

Martijn 

Concierges Meester Willem   Meester Anton   

Ondersteuning 

  RT juf Saskia D 

Logopedie 

 juf Ruby 

PMD Juf Lisanne 
 

IB-er  Wendy is de intern begeleider zij is op dinsdag donderdag en vrijdag de hele dag aanwezig. 
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Als team verlenen we medewerking aan opleidingsinstellingen voor leerkrachten en onderwijs- assistenten. Dit betekent dat er 

regelmatig stagiaires op onze school werkzaam zijn. Zij worden begeleid door de groepsleerkrachten bij wie zij op dat moment 

stage lopen. De stagiaires verzorgen ook lessen in de groep. Tijdens deze lessen blijft de groepsleerkracht verantwoordelijk voor de 

groep.  

 

Extra’s 

Er is elke woensdag een RT-er aanwezig (S. Durieux) en elke donderdag een logopedist (R. Niessen). Ook wordt er elke donderdag 

PMT (psychomotorische therapie) gegeven door een medewerker van Grip. 
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De schooltijden 

3 t/m 8:  08:30 – 14:00 uur  elke dag 

   

Groep 1-2:  08.30-14.00 op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag* 

 08.30-12.15 op woensdag 

Groep 1* 08.30-12.00 op vrijdag (alleen groep 1) 

  

Kom op tijd 

De deuren van de school gaan ’s morgens om 8:15 uur open. De kinderen én ouders hebben 

dan tijd om nog even iets te vertellen. De les start om 8.30 uur . 

 

Gymrooster 

Maandag  

ochtend 

10.15-

10.50 

10.50-

11.25 

11.25-

12.00 

Dinsdag 

middag 

12.00- 

12.45 

12.45- 

13.15 

13.15-

14.00 

3-4 x   3-4 x   

5-6  x  5-6  x  

7-8   x 7-8   x 

 

Kleuters gymmen in de speelzaal in school.  Groep 3 tot en met 8 gymmen in de gymzaal vlak bij de school. 
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De Keerkring verbindt! 

Wat vinden wij belangrijk? 

Zelfontplooiing 

‘Het gaat er niet om of je de beste bent, het gaat er om dat je beter bent dan gisteren.’  
Wij zijn ervan overtuigd dat het belangrijk is dat kinderen zichzelf kennen en hun eigen keuzes kunnen 

maken.  

• Wij doen dat door kinderen reële feedback te geven.  

• Wij geven voorrang aan positief gedrag. 

 

Gastvrije school 

‘De beste beweging maak je samen!’  

Wij zijn ervan overtuigd dat de interactie met de omgeving van de kinderen voor een optimale 

ontwikkeling zorgt.  

• Ouders en mensen uit de nabije omgeving zijn hierbij een belangrijk speerpunt. Wij gaan op 

huisbezoek en vragen ouders te participeren in de klas.  

• De Keerkring is een ontmoetingsplek met een openbare identiteit: voor jong en oud, voor alle culturen en 

levensbeschouwingen. 

• Samen streven we naar een gezonde schoolomgeving. 

 

Dynamisch onderwijs 

‘Een kind is geen bouwpakket, het bouwt zichzelf met de blokken die het aangereikt krijgt.’ 

Wij zijn ervan overtuigd dat onderwijs betekenisvoller wordt wanneer je inspeelt op de actuele gebeurtenissen en de 

belevingswereld van de kinderen. Wij zijn ervan overtuigd dat de wereld in de school gehaald moet worden, zodat de kinderen 

zich kunnen redden in de maatschappij.  

• Wij werken van groep 1 t/m 8 thematisch met de principes vanuit het ontwikkelingsgericht onderwijs. 

• Ontwikkeling zien wij niet als vaststaand proces. Kinderen zijn mede-eigenaar van hun eigen leerproces en hebben een 

leerkracht nodig om verder te komen in hun ontwikkeling.  

• Enthousiaste leerkrachten die weten wat ze willen bereiken en geïnteresseerd zijn in de kinderen en in elkaar, is voor ons een 

must. De leerkracht manoeuvreert tussen ‘teacher’ en ‘coach’. 
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Gezonde school  
De Keerkring is een zgn. gezonde school. U ziet dat als volgt terug:  

Water 

Alle kinderen ontvangen bij inschrijving een “Join the pipe*” waterfles. Op onze school drinken de 

kinderen water en daarvoor kunnen ze de waterfles handig gebruiken. 

Komend schooljaar wordt een watertappunt in school geplaatst zodat de kinderen altijd vers wate 

kunnen tappen. 

*Door het gebruik van herbruikbare ‘multi-use’ flessen, kunnen we de hoeveelheid plastic afval verminderen. De flessen worden in Nederland geproduceerd, zijn BPA vrij en 

vaatwasser bestendig 

 

 

 

   

Fruit 

Drie dagen per week wordt er fruit gegeten (woensdag, donderdag en vrijdag) de andere 

twee dagen eten de kinderen een gezond alternatief. We proberen elk jaar in aanmerking te 

komen voor de subsidieregeling m.b.t. schoolfruit.  

Door schoolacties (sponsorloop, vuil opruimen) proberen wij de kinderen het gehele jaar één 

á twee dagen gratis fruit aan te bieden. 

Traktaties 

Ook stimuleren wij de kinderen en ouders om de verjaardagstractaties zo lekker en gezond 

mogelijk te maken. 
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Levensbeschouwelijk onderwijs op de openbare school. 

In de lessen Leren Leven bereiden we de leerlingen voor op een samenleving waarin mensen in vrijheid hun levensbeschouwing 

beleven en zich met elkaar verbonden voelen. Vragen en ontdekkingen van kinderen vormen daarbij de verbinding.  

We werken in de hele school in periodes van 11 weken aan hetzelfde thema. Vakleerkrachten I/G/HVO verzorgen in zo’n periode 

in groep 3 t/m 8 ieder drie lessen over het thema vanuit het christendom, de Islam en het humanisme. De groepsleerkracht zorgt 

dat de leerlingen verbindingen kunnen ontdekken tussen de verhalen, stromingen, de actualiteit en hun eigen leefwereld. 

Op deze manier komen levensbeschouwelijkonderwijs, identiteitsontwikkeling, burgerschapsvorming, waarden en normen, sociaal 

emotionele ontwikkeling en geestelijke stromingen geintegreerd aan bod. Niet alleen omdat dit past binnen de kerndoelen van 

het basisonderwijs maar vooral omdat we graag, samen met ouders, verantwoordelijkheid willen nemen voor onze pedagogische 

opdracht: kinderen laten uitgroeien tot mooie mensen met een open blik op de samenleving. 

Huiswerk 

Er wordt huiswerk meegegeven. U kunt uw kind hier mee steunen door in ieder geval belangstellend te zijn en zo nodig te helpen. 

Het huiswerk kan ook bestaan uit computerwerk. Op OBS De Keerkring maken wij gebruik van diverse software die ook thuis voor 

kinderen toegankelijk is als oefenmateriaal. 

Het onderwijsaanbod 

Op onze school werken we thematisch en ontwikkelingsgericht. Dat doen we 

met behulp van de methode Alles-in-1 & Alles-Apart in de groepen 4 t/m 8. 

Alle vakken met uitzondering van rekenen, gym en handschriftontwikkeling, 

worden binnen een thema aangeboden. Deze samenhang maakt de leerstof 

logisch, motiverend, efficiënt en effectief. In de uitgebreide schoolgids, te 

vinden op onze website www.obsdekeerkring.nl,  kunt u lezen hoe dat werkt. 

 

Ook de groepen 1 t/m 3  werken we thematisch. Zij volgen de schoolthema’s 

en werken ontwikkelingsgericht. De onderbouw maakt gebruikt van de 

tussendoelen van het SLO, deze doelen ziet u ook terug in de klas en op het 

rapport. Zo kunt u altijd zien wat uw kind al kan en wat er nog te ontdekken 

valt. 
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Gedrags- en omgangsregels 

 

Wij werken met De Vreedzame school aanpak. Wij hebben een duidelijk zichtbare 

grondwet die voor iedereen in het gebouw van toepassing is. 

 

Met de kinderen maken wij in de groep samen regels en kijken systematisch of we 

ons eraan kunnen houden. 

 

In groep 1 en 2 leren de kinderen zelf hun conflicten op te lossen  met behulp van 

de LOS HET OP-KAART.  

In groep 3 tot en met 8 leren de kinderen dit  met behulp van het 

stappenplan PRAAT HET UIT.  

In de bovenbouw gaan de lessen over kritisch naar jezelf kijken, hoe je met je 

eigen mening en met kritiek omgaat.  

Om een duidelijk beleid te maken over het optreden van de school bij storend gedrag van leerlingen is er een stappenplan 

ontwikkelt dat in elke leerkrachtmap te vinden is.   

 

Bij wangedrag hanteren wij het systeem van  gele- en rode kaarten. Een gele kaart is een waarschuwing maar bij een rode kaart 

ontvangt de leerling een time-out en is een dag niet welkom op school. Natuurlijk worden ouders altijd op de hoogte gesteld. 

Schelden en vechten is altijd een reden voor een gele- dan wel rode kaart.  

Bij te laat komen krijgen de kinderen een ‘te laat kaart’ als kinderen te vaak te laat komen gaan we in gesprek met ouders of in 

dien nodig met de leerplichtambtenaar. 

Rapporten 

Het rapport wordt twee maal per jaar gemaakt, in februari en juni. De reguliere Cito toetsen worden in januari en mei/juni 

afgenomen en de resultaten daarvan worden meegenomen in de rapportgesprekken. 

Kinderen hebben ook een portfolio. Daarin is de ontwikkeling van uw kind goed te zien.  

Naar aanleiding van het rapport vindt er een 10-minutengesprek plaats tussen de groepsleerkracht en de ouders. Voorafgaand 

aan dit gesprek kunt u het rapport op school inzien en na afloop mag u het mee naar huis nemen. In oktober en maart worden 

sommige ouders uitgenodigd voor een mondelinge rapportage. Als u zelf behoefte heeft aan een gesprek bent u altijd van harte 

welkom. 

https://www.despaarndammerhout.nl/wp-content/uploads/2016/09/illustratie_16.5.1_2.pdf
https://www.despaarndammerhout.nl/wp-content/uploads/2016/09/praat_het_uit.pdf
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Ouders 

De ouderbijdrage  

Jaarlijks wordt er een vrijwillige ouderbijdrage aan de ouders gevraagd om activiteiten zoals  sport- en speldagen, het 

ontmoetingsfeest, de thema afsluitingen, uitstapjes en ouderavonden te bekostigen. 

De ouderbijdrage is € 10, - per kind (per schooljaar).                                                                                                  

Schoolreisjes   

Het schoolreisgeld voor komend schooljaar is in samenspraak met de MR vastgesteld.  

Groep 1 t/m 2 20,- euro  

Groep 3 en 6  25,- euro  

Groep 7 en 8  50,- euro  

Wát we gaan doen blijft nog even geheim. We hechten veel waarde aan het sociale aspect van samen op reis gaan en leuke 

dingen doen. We hopen dat u de factuur die in u in juli zult ontvangen z.s.m. wilt betalen zodat wij alles voor de zomervakantie 

kunnen reserveren.  

Deelname aan de schoolreis is voor alle kinderen een feest het is daarom wenselijk dat alle kinderen meegaan. 

Uitstapjes 

Omdat wij graag kinderen de échte wereld willen laten zien, gaan wij per thema 

minimaal één keer op stap. Soms dichtbij en soms wat verder weg. De uitstapjes zijn gratis 

maar we vinden het wel prettig als er ouders mee gaan om kinderen te begeleiden of te 

vervoeren. Wij zullen u dan ook regelmatig om hulp vragen. Dat doen we door u aan te 

spreken of op te bellen, een oproep te doen in de Keerkringel (nieuwsbrief) of een 

berichtje in Parro. Een enkele keer krijgen de kinderen een briefje mee naar huis.  

Wij hopen dat elke ouder een keertje mee op stap gaat dan kunnen we deze leerzame 

uitstapjes garanderen. Het is bovendien voor ouders én leerkrachten ook nog heel leuk en 

leerzaam om mee te gaan.                       
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Sport &spel 

Bij voldoende deelnemers doen wij elk jaar mee met het schoolvoetbal. Wij vragen 

soms om hulp bij het trainen door ouders of bekenden. Samen naar de wedstrijddag 

is altijd een groot feest. 

Wij doen mee met schoolsport zoals de zwemestafette en het damtoernooi. 

Elk jaar organiseren wij een sport- en speldag rond Koningsdag.  
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Schooltijden en Overblijven 

Het lesrooster van OBS De Keerkring met ingang van 1 januari 2020 ziet er als volgt uit: 

8.20- 8.30  Inloop, de leerkracht is in de groep 

8.30-10.00  Eerste blok van lessen, hoofdzakelijk de basisvaardigheden (rekenen, taal, lezen) 

10.00-10.15  Eten, drinken, voorlezen, individueel lezen, 

pauze 

10.15-12.00  Tweede blok van lessen, hoofdzakelijk de basisvaardigheden (rekenen, taal, lezen) 

12.00-12.30  Eten, drinken, voorlezen, pauze NB: Voor de laagste groepen kan de lunchtijd wat         

langer zijn, zeker in het begin. 

12.30-14.00  Thematisch werken voor de groepen 3 t/m 8 1/ 2 eigen invulling van rooster 

 

Kleine pauze 

De kinderen van groep 1 t/m 8 hebben ’s morgens een korte pauze van 15 minuten. De kinderen spelen dan buiten. Vlak ervoor of 

erna eten de kinderen een klein tussendoortje (fruit, geen koeken). De leerkracht leest op dat moment voor of kijkt samen met de 

kinderen een les op het digibord. 

Lunch 

Op De Keerkring  is de lunchtijd gedeeltelijk lestijd.   

In de klas wordt onder toezicht van de leerkracht gegeten en gedronken gedurende 15 minuten. Deze 15 minuten worden 

aangemerkt als onderwijstijd en vormen een onderdeel van het curriculum. Wij denken dit te kunnen verantwoorden door tijdens 

dit kwartier aandacht te besteden aan burgerschapsvorming. Er zullen activiteiten plaatsvinden als; tv-weekjournaal, activiteiten 

vanuit het gedachte goed van De Vreedzame school en activiteiten en aandacht voor de Gezonde school aanpak.  

Het team van De Keerkring heeft er voor gekozen dat het toezicht op het plein tijdens de lunch ligt bij de leerkracht van de groep. 

Deze 15 minuten zijn dus echt onderdeel van pauzetijd en geen onderwijstijd voor de kinderen. 

Omdat de kinderen van de groepen 1, 2 en 3 vaak meer tijd nodig hebben om te lunchen wordt hier soepeler mee omgegaan. 

De kinderen kunnen iets langer door eten als dat nodig is. De kinderen nemen hun eigen eten en drinken mee van thuis. Wij 

wensen dat dit een gezonde maaltijd is, school heeft ook een voorbeeldfunctie wat betreft gezond gedrag. Zie voor tips: 

www.voedingscentrum.nl 
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Leerplicht, ziekte en verlof 

Kinderen zijn vanaf 4 jaar welkom op school. 

Vanaf 5 jaar is uw kind leerplichtig. We vragen u dan ook om afspraken met de tandarts e.d. buiten schooltijd te regelen. 

Op de naleving van de leerplicht wordt toegezien door de leerplichtambtenaar. Onze leerplichtambtenaar is in dienst van de 

gemeente Noordoostpolder (tel: 0527 - 633250). Voor algemene vragen bezoek ook: http://leerplichtwegwijzer.nl/veelgestelde-vragen/ 

Ongeoorloofd schoolverzuim en te vaak te laat komen moet door de directie aan de leerplichtambtenaar gemeld worden! 

 

Verzuim bij ziekte is vanzelfsprekend. 

Wilt u dit wel vóór schooltijd doorgeven, zodat de betreffende leerkracht hiervan op de hoogte is. 

Extra verlof 

Hieronder vindt u de richtlijnen voor het verlenen van extra verlof. 

• Voor belangrijke gebeurtenissen in gezin of naaste familie kunt u bij de directeur verlof aanvragen. Voor deze z.g. jubel- of 

treurdagen kan voor 1 of maximaal 2 dagen verlof worden verleend. Op school kunt u bij de directeur een formulier krijgen. 

Het liefst ruim op tijd. 

• Aanvragen voor extra verlof wegens vakantie kunt u alleen indienen wanneer u bijv. wegens de specifieke aard van uw 

beroep niet in een schoolvakantie op vakantie kunt gaan. De aanvragen moeten bij de directeur worden ingediend. De 

directeur toetst uw aanvraag aan de geldende richtlijnen en brengt u op de hoogte van de beslissing, eventueel na advies 

van de leerplichtambtenaar. 

• Aanvragen voor extra verlof voor méér dan 10 schooldagen op grond van medische of sociale indicatie moeten via de 

directeur bij de leerplichtambtenaar worden ingediend. 

 

  

tel:0527-633250
http://leerplichtwegwijzer.nl/veelgestelde-vragen/
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Vakantierooster 2021-2022 

 van Tot en met 

Herfstvakantie 16-10-2021 24-10-2021 

Kerstvakantie 25-12-2021 9-1-2022 

Voorjaarsvakantie 19-2-2022 27-2-2022 

Goede vrijdag en Pasen 

(met studiedag) 

14-4-2022 18-4-2022 

Mei vakantie  

(en koningsdag) 

23-4-2022 8-5-2022 

Avesdag en hemelvaart 25-5-2022 29-5-2022 

Pinksteren 4-6-2022 6-6-2022 

Zomervakantie 16-7-2022 29-8-2022 

Studiedagen 2021-2022 leerlingen vrij: 

2 november, 6 december, 16 maart, 14 april, 7 juni 
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Diversen 

COOP actie 

Bij de COOP van dhr. Greidanus kunt u de kassabonnen laten afstempelen en deze dan op school inleveren. De school krijgt dan 

een percentage van de opbrengst. Dit geld gaat ook naar de Ouderraad en komt zo bij uw kind terecht. Er wordt meestal een 

activiteit en/of traktatie mee bekostigd.  

Hoofdluis 

We hebben met de GGD een plan opgesteld om alle leerlingen 1 x per 8 weken te controleren op hoofdluis. Op onze website 

staat een handige link waarin u precies wordt verteld hoe u om moet gaan bij het bestrijden van hoofdluis. U vindt daar ook het 

hoofdluisprotocol. 

Bij hardnekkig aanhouden van het probleem wordt er vaker gecontroleerd. 

Alleen op deze manier kunnen we het probleem in de hand houden. 

Als u zelf bij uw kind hoofdluis heeft geconstateerd neemt u dan contact op met school. Mocht u bezwaar hebben tegen de 

controle, dan kunt u dat kenbaar maken bij de directeur. 

Fietsen 

In verband met beperkte ruimte en omdat verreweg de meeste leerlingen niet ver van school wonen, vragen we om zoveel 

mogelijk lopend naar school te komen.  

Alle fietsen kunnen in een daarvoor bedoeld vak op het plein geplaatst worden. 

Schade tijdens de stalling valt buiten de verantwoordelijkheid van de school. 
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Peuterstartgroep De Kleine Beer 

 

In onze school is peuterstartgroep De Kleine Beer gevestigd. Deze groep is verbonden aan Stichting STARTPUNT 

 

Peuters leren door spel. En zij komen tot spel als zij zich veilig voelen en initiatieven kunnen nemen. De pedagogisch medewerker 

heeft hierbij een belangrijke rol. Het team van De Keerkring en de leidsters van De Kleine Beer werken nauw met elkaar samen, om 

zo de overgang naar het basisonderwijs soepel te laten verlopen. 

U kunt de peuterspeelzaal bereiken op nummer: 06 - 12641725 
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Augustus 2021  

 
Februari 2022 

Maandag 23 Start Schooljaar   Week 14 t/m 18  Rapportgesprekken 

Maandag 30 Schoolfotograaf  

September 2021 Week 21 t/m 25 Vakantie 

Week 13 t/m 17 Schoolreizen Maart 2022 

Dinsdag  28 Ouderbijeenkomst 1  
D 225  Maandag  14  Ontruimingsoef. 

Din   Woensdag 16 Studiedag kinderen vrij 

Oktober 2021 April 2022 
Woensdag 6 Kinderboekenweek Donderdag 14 Studiedag kinderen vrij 

Donderdag 7 Voorleeswedstrijd Lang weekend 15 t/m 18 Paasweekend 

Week 16 t/m 24  Herfstvakantie Week 19 t/m 21 Eindtoetsen groep 8 

November 2021 Vrijdag 22 Koningsspelen  

Maandag 1 Ontruimingsoefening 2 Weken 23-4 t/m 8-5 Meivakantie 

Dinsdag  2 Studiedag kinderen vrij Mei 2022 
Donderdag 4  Ouderavond Vrijdag t/m 8 Meivakantie 

December 2021 Woensdag 25 Avesdag/studiedag 

Vrijdag 3 Sinterklaas Lang weekend 26 t/m 29 Hemelvaart 

Donderdag 6 Studiedag kinderen vrij Juni 2022 
Vrijdag 24 Middag vrij Maandag 6 Pinksteren 

Week 24-12 t/m10-1 Kerstvakantie Dinsdag 7 Studiedag kinderen vrij 

Januari 2022 Week 13 t/m 17 Cito E toetsen 

Maandag 10 Nieuwjaarsproost kinderen Juli 2022 
Donderdag 19 Info ouders groep 8 Week 4 t/m 8 Rapportgesprekken 

Donderdag 19 Ouderbijeenkomst 2 Maandag  11 Ontmoetingsfestival 

Week 24 t/m 28  Cito M toetsen  Woensdag 13 Afscheid groep 8 

Donderdag 26 Nat. voorleesdagen Donderdag 14 Doorschuifochtend 

 Vrijdag  15-6 om 12 

uur  

Start zomervakantie  
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Namen en adressen 
Bestuur   

Aves, Stichting voor primair onderwijs           

Email:   info@aves.nl 

Website:  www.aves.nl  

  

Bovenschools Management/ College van Bestuur  

Dhr. Kristiaan Strijker  0527 -  249249 

Dhr. Jos Timmermans  0527 - 249249  

Jasmijnstraat 9, 8302 CL Emmeloord 

Postbus 33, 8300 AA Emmeloord 

 

Rijksinspectie Basisonderwijs  

Hanzelaan 310   

postbus 10048, 8000 GA Zwolle 

Tel: 088 - 6696060   

Email: pozwolle@owsinsp.nl  

 

Vertrouwenspersoon:  

Binnen de school:   Wendy Roowaan (IB-er) 

en bovenschools:  Karin Oostingh (Oude en Nieuwe Land) 

    Kometenlaan 1 

    8303 CN Emmeloord 

    Tel: 0527 - 630300 

 

Directeur:  

Esther Smit-Snelders  e.smit@aves.nl 

 

Bij calamiteiten    

Als u `s avonds of in het weekend iets bij de school ziet wat niet in orde is 

(bijv. raam open of kapot), kunt u dat laten weten aan  

1. Wendy Roowaan  06 -28739553  

2. Esther Smit                         06-42830249  

 

Groepsleerkrachten:  E-mailadressen: 

Simone Prins-Kiekebos                   s.prins@aves.nl 

Mariëtte Bonestroo  m.bonestroo@aves.nl 

Marye van Dijk                   ma.vandijk@aves.nl 

Ingrid Gras   i.gras@aves.nl 

Jan Hoogeweg                   j.hoogeweg@aves.nl    

Kelly Meisner                             k.meisener@aves.nl  

Karina Winter   k.winter@aves.nl 

Martijn Plomp                                 m.plomp@aves.nl  

 

Ondersteunend personeel  

Anton (conciërge) 

Willem van Polen (congiërge) w.vanpolen@aves.nl  

Daniëlle van der Weerd                  d.vanderweerd@aves.nl 

Saskia van Woerden                     s.vanwoerden@aves.nl  

Ruby Niessen Logopedie              ruby@logopedie-emmeloord.nl. 

Saskia Durieux - Wijzer RT               info@wijzer-rt.nl 

Lisanne Hein - Grip PMT                 lisanne@grippmt.nl 

 

Intern begeleider: 

Wendy Roowaan  w.roowaan@aves.nl 

Allen ook te bereiken via het telefoonnummer van de school: 0527 - 698880 

 

Medezeggenschapsraad 

Voorzitter:   I. Gras 

Leden:    Mevr. Y. Boundati 

Mevr. Füllop  

    M. Plomp (secretaris) 

Adviserend lid:    Esther Smit-Snelders 

Email:    mr.obsdekeerkring@aves.nl 

 

Ouderraad  

Voorzitter:   Vacature                           

Penningmeester:  Dhr. Bergsma                                                                          

Vacature algemeen lid 

namens school:   Esther Smit-Snelders 

Simone Prins 
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