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De kleine 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 

2022-2023.  

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

Veel  leesplezier! 

 

Contactgegevens 

 

OBS De Keerkring 

 

Adres:  Meteorenstraat 104 

8383BB Emmeloord 

Telefoon:  0527 69880  

Wij zijn bereikbaar van 8:00 tot 17:00 uur 

 

Website: 

 

obsdekeerking.nl 

E-mailadres: obsdekeekring@aves.nl 

 

Schooldirectie  
Functie Naam E-mailadres  

Ziekmeldingen graag tussen 

8:00 en 8:30 uur.  
 

Directeur Esther Smit-Snelders obsdekeerkring@aves.nl 

Wie is wanneer te bereiken? 
 Dagen Tijden 

leerkracht Alle schooldagen Na schooltijd op afspraak 

Directeur ma t/m do Op afspraak 

Intern Begeleider di-woe-vrij Op afspraak  
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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 2022-2023 
 maandag dinsdag Woensdag donderdag vrijdag 

  ocht mid ocht mid ocht ocht mid ocht mid 

1-2 

Zonnen & 

Sterren 

Juf Karina 

Juf Daniëlle 

Juf Karina 

Juf Daniëlle 

Juf Karina 

Juf Daniëlle  

Juf Karina 

Juf Daniëlle 

Juf Karina 

Juf Annelies 
 

3 

Manen 

Meester  

Martijn 

 

Meester Martijn Meester Martijn Meester Martijn 
Meester 

Martijn 

4 

Raketten Juf Tamira Juf Tamira 
Juf Simone 

 
Juf Tamira Juf Tamira 

5 

Meteoren Juf Simone Juf Charlotte  Juf Charlotte  Juf Charlotte  Juf Simone 

6 

Planeten 
Meester Jan 

 

Meester Jan 

 

Meester Jan 

 

Meester Jan 

 
Juf Ingrid 

7- 8 

Kometen Juf Mariette Juf Mariëtte Juf Mariëtte  
Juf Ingrid  

Juf saskia W 
Juf Mariëtte  

Concierges Meester Willem     

Ondersteuning  
Juf Saskia v. W  

(RT-bobo) 
Juf Saskia D. RT 

Logopedie 

 juf Ruby 

PMD Juf Lisanne 

Juf Saskia v. 

W (RT-bobo) 

IB-er  Wendy is de intern begeleider zij is op dinsdag donderdag en vrijdag de hele dag aanwezig.  
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Opleiden 

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. 

Op maandag is er een vakleerkracht gym aanwezig. 
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De schooltijden 

Dag Groep 1 Groep2 Groep 3-8 
 

 

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  

12.00-12.30  Eten, drinken, voorlezen, pauze 

                                NB: Voor de laagste groepen kan de lunchtijd wat langer zijn                                       

12.30-14.00  Thematisch werken voor de groepen 3 t/m 8, 

                               1/ 2 eigen invulling van rooster 

Maandg 8.30-14.00 8.30-14.00 8.30-14.00 

Dinsdag 8.30-14.00 8.30-14.00 8.30-14.00 

Woensdag 8.30-12.15 8.30-12.15 8.30-14.00 

Donderdag 8.30-14.00 8.30-14.00 8.30-14.00 

Vrijdag 8.30-12.00 8.30-14.00 8.30-14.00 

  

Kom op tijd 

De deuren van de school gaan ’s morgens om 8:15 uur open. De kinderen hebben dan tijd om nog even iets te vertellen. De 

bel gaat op 8.25 iedereen moet nu naar binnen. De les start om 8.30 uur. Ouders halen- en brengen hun kinderen en 

wachten buiten. Groep 1-2 gaat naar binnen via de zijdeur van het lokaal. 

 

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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Het team 

 
 

 

 
    

Esther Smit 
Directeur  

 

Karina Winter 
Leerkracht groep 1-2 

Danielle van der Weerd 
Ondersteuner groep 1-2 

Martijn Plomp 
Leerkracht groep 3 

Tamira Vaandering 
Leerkracht groep 4 

   
  

Charlotte 
Leerkracht groep 5 

Simone Prins 
Leerkracht groep 4/5 

Ingrid Gras  
Leerkracht  groep 6/7-8 

     Jan Hoogeweg 
Leerkracht groep 6 

Mariëtte Bonestroo 
Leerkracht groep 7-8 

 
 

 
  

Wendy Roowaan 
Intern begeleider 

Saskia van Woerden                    
Ondersteuner groep 5 

Saskia Durieux 
Remedial teaching 

Ruby Niessen 
Logopedie 

Lisanne Heins 
PMT 

   
 Meester Willem 

maandag ochtend 
Juf Irma 

PSZ Kleine Beer 
Juf Annelies 

PSZ Kleine Beer 
Groep 1-2 Vrijdag 

Onze kwaliteitsdoelen zijn; 

• Op OBS De Keerkring is sprake 

van een rijk en uitdagend 

aanbod en krachtige 

leeromgeving. 

• Op OBS De Keerkring worden 

activerende instructies 

gegeven; De leerkracht 

verduidelijkt de lesdoelen, geeft 

duidelijke uitleg van de leerstof 

en hulpmiddelen en gaat na of 

de lesdoelen bereikt zijn. Wij 

hanteren daarbij het EDI model. 

• Op OBS De Keerkring stemt de 

leerkracht de verwerking van de 

leerstof af op kennis over hoe 

leerlingen leren. 

• Op OBS De Keerkring analyseert 

de leerkracht waarom een 

leerlingen uitvalt en reflecteert 

op eigen handelen hij/zij plant 

en registreert interventies n.a.v. 

analyse en reflectie. 
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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. 

Er is een watertappunt in school geplaatst zodat de kinderen altijd vers water 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. Helaas is dat voor komend schooljaar niet 

gelukt. 

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.   

 

 

Gedrag en omgangsregels 

De scholen van de stichting houden zich aan een beleidsstuk voor 

omgangsregels.   

Gedrag en duidelijke regels vinden wij erg belangrijk. 

Om een duidelijk beleid te maken over het optreden van de school bij storend 

gedrag van leerlingen zijn de te volgen stappen in beeld gebracht.   

 

Hiernaast hanteren we op school het systeem van de rode- en gele kaarten. 

Gelukkig gebruiken we die zelden. 

Geel = De dag niet meer in de klas werken + aantekening in dossier + ouders 

bellen leerkracht. 

Rood =2 x geel, óf fysiek geweld. Volgende dag niet naar school + 

aantekening in dossier + ouders uitnodigen voor gesprek directie 

 

  

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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Resultaten en voortgang 

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. 

Leerling dossier 

Elk kind heeft een digitaalleerlingdossier waarin de afgenomen toetsen en de plannen met betrekking tot extra zorg worden 

verzameld. Bovendien worden van de groeps- en leerlingbesprekingen verslagen gemaakt. Met de uitkomsten van de toetsen en 

aan de hand van wat de leerkracht ziet, volgen we de ontwikkeling van uw kind nauwlettend en nemen we maatregelen als de 

situatie daarom vraagt. Ouders worden door de school op de hoogte gebracht wanneer we aanpassingen in het 

onderwijsprogramma van uw kind willen aanbrengen. 

Het kan ook wenselijk zijn om in bepaalde gevallen deskundigheid van buitenaf aan te trekken voor het verrichten van onderzoek 

of begeleiding. In dit geval wordt vooraf contact met de ouders opgenomen. 

Het leerlingvolgsysteem geeft naast de overzichten van individuele kinderen ook een beeld van de groepsprestaties.  

Onderwijsbehoefte is leidend 

Elke leerkracht werkt met een dagplanning en weekrooster waarin staat vermeld welke kinderen op welke momenten extra 

instructie vragen. Het logboek wordt elke dag bijgehouden, hierop wordt extra instructie aan leerlingen genoteerd. Dat kan 

incidenteel zijn maar ook de structurele extra instructies staan in deze planning vermeld. De structurele extra instructies worden 

d.m.v. analyses van de Cito en methode toetsen gepland, daarbij zijn de onderwijsbehoeften leidend. De organisatie van die 

extra instructies is te vinden in de leerkrachtmap. 
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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. Via de gemeente 

Noordoostpolder kunt u een tegemoetkoming aanvragen in de vorm van MEEDOEN.  

Meedoenpakket | Gemeente Noordoostpolder. 

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.                  

https://www.noordoostpolder.nl/meedoenpakket
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Sport &spel 

Bij voldoende deelnemers doen wij elk jaar mee met het schoolvoetbal, het damtoernooi, de 

zwemestafette en de scholencross. Wij vragen soms  hulp bij het trainen door ouders of bekenden.  

Samen naar de wedstrijddag is altijd een groot feest. 

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

Vakleerkracht gym 

Omdat wij bewegen zo belangrijk vinden hebben wij geïnvesteerd in een vakdocent gym. 

Adnane Begovic gymt elke maandag met de kinderen van groep 3 t/m 8. 

De kinderen van groep 1-2 spelen in de speelzaal in school. Zij doen dat natuurlijk elke dag want van bewegen leer je. Er zijn 

onlangs van het extra geld van het Nationaal onderwijsprogramma mooie gymbanken en speelspulletjes aangeschaft. 

 

Cultuur  
Onze school is cultuurschool is een zogenaamde cultuurplus school (trede 2). De intermediairs van Cultuurbedrijf Noordoostpolder, 

FlevoMeer Bibliotheek begeleiden De Keerkring bij het werken aan kwalitatief goede cultuureducatie, zowel in de basis als in de 

verdieping. Met CultuurPlus bieden we leerlingen gelijke kansen door hun identiteit te versterken en hun creativiteit te ontwikkelen. 

Vanaf schooljaar 2021-2022 ontwikkelen we een planmatig uitgewerkte cultuurvisie en ambitie. Wij evalueren jaarlijks ons cultuur 

onderwijs om te borgen aanpassen en steeds een beter te verbeteren.  

Vorig jaar stond dansen centraal. In schooljaar 2022-2023 is het thema Muziek. Gelukkig hebben wij veel muzikale juffen en 

meesters, dat wordt een feest!  

 

                                                                 



15 
 

      

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 gezonde eten en drinken mee van thuis.  
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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 2022-2023 

 van Tot en met 

Herfstvakantie 15-10-2022 23-10-2022 

Kerstvakantie 24-12-2021 8-1-2023 

Voorjaarsvakantie 25-2-2023 05-3-2023 

Goede vrijdag en Pasen 07-4-2023 10-4-2023 

Mei vakantie 

(Suikerfeest & 

Koningsdag) 

21-4-2023 7-5-2023 

Avesdag en hemelvaart 17-5-2023 21-5-2023 

Pinksteren 27-6-2023 29-6-2023 

Zomervakantie 27-7-2023 01-9-2023 

Studiedagen 2022-2023 leerlingen vrij: 

27 september, 30 november, 22 maart, 28 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. 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. We hebben samen de volgende afspraken gemaakt: 

o Structureel overleg PSZ (elke 6 weken) opgenomen in logboek 

o Cohesie in onderwijs PSZ/ groep 1-2  

o Kinderen PSZ meer aanwezig bij themaopening- sluitingen 

o De pedagogisch medewerker gaat met nieuwe leerlingen tijdens schooltijd mee naar groep 1-2  om mee te draaien. 

o Leerkracht en Pedagogisch medewerkers werken met dezelfde (thema) doelen 

o Ouderochtenden voor PSZ ouders 3,5 jarigen door leerkracht 1-2/directie 

 

Omschreven beleid samenwerking PSZ/De Keerkring 

De Kleine Beer draait met een groepje peuters van 3,5 jaar op een ochtend in de week één uur mee met de kleuters. Er gaat altijd 

een educatieve of pedagogische medewerker met de peuters mee en deze blijft verantwoordelijk. Bij de Kleine Beer werken een 

educatieve medewerker en twee pedagogische medewerkers. 

We streven zoveel mogelijk naar inhoudelijke afstemming met het basisonderwijs. In een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de 

peuterstartgroep en het basisonderwijs streven we naar een ononderbroken ontwikkeling van de kinderen door werkwijze en 

inhoud zoveel mogelijk te delen en waar mogelijk op elkaar af te stemmen. De kinderen maken kennis met de leerkracht, een 

andere ruimte met oudere kinderen en nieuwe materialen. 

We kunnen goed rekening houden met de berekening Beroepskracht-Kind ratio (1 PM’er op 8 peuters), zowel op dit groepje als op 

de achterblijvende groep. Het groepje komt na een uur op bezoek te zijn geweest bij de kleuters altijd terug in de eigen 

stamgroepruimte. Er worden nooit meer dan 16 peuters tegelijk opgevangen op onze peuterstartgroepen. 

Mocht er onverhoopt niet voldoende toezicht zijn, dan vindt de uitwisseling niet plaats. Aan de ouders van deze peuters wordt 

vooraf schriftelijk toestemming gevraagd middels een brief. Deze brief is toegevoegd aan de Wegwijzer van De Kleine Beer. 

U kunt de peuterspeelzaal bereiken op nummer: 06 – 12641725 
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Kalender 2022-2023 

 

 

Augustus 2022 

29-8  START 

30-8  Fotograaf 

Huisbezoeken tot aan herfstvakantie 

September 2022 

5-9 Thema Nederland 

5-9 t/m 9-9 Schoolreizen 

7-9 t/m 8-9 Schoolreis groep 7-8 

27-9 Studiedag leerlingen vrij 

28-9 Ouderbijeenkomst 

Oktober 2023 

5-10 t/m 16-10 Kinderboekenweek 

6-10 Voorleeswedstrijd 

8-10 Scholencross (zaterdag) 

14-10 Finale voorleeswedstrijd 

17-10 t/m 23 -10 Herfstvakantie 

November 2022 

7-11 Thema Geloof 

8-11 Schoolontbijt 

11-11 Lampion 

21-11 Start voorlichtingsdagen VO 

30-11 Studiedag leerlingen vrij 

December 2022 

5-12 Sint 

22-12 Afsluiting thema Pré-Historie 

23-12 kinderen middag vrijdag 

24-12 t/m 8-1 kerstvakantie 
 

Januari 2023 

16-1 Thema Préhistorie, Grieken en 

Romeinen 

21-1 Info avond groep 8 

25-1 t/m 3-2 Cito Midden toetsen 

Februari 2023 

8-2 Kijkmoment ouders 

13-2 t/m 17-2 Rapportgesprekken 

23-1 verjaardagen juffen en meesters 

Maart 2023 

27-2 t/m 5-3 Voorjaarsvakantie 

13-3 Thema Bouwen 

22-3 Studiedag OBO leerlingen 1-4 vrij 

April 2023 

7-4 Goede vrijdag 

10-4 2e Paasdag 

18-4 Eindtoets groep 8 

20-4 viering Koningsdag 

21-4 Suikerfeest leerlingen vrij/ 

Teamdag 

22-4 t/m 7-5 Meivakantie 

Mei 2023 

14-5 Moederdag 

17-5 Avesdag 

18-5 t/m 21-5 Hemelvaartweekend22-5 

Thema Mensen 

29-5 Pinksterdag 

 

Juni 2023 

1-6 Training Mediatoren groep 7 

2-6 Kennismaking VO 

7-6 t/m 16-6 Cito Eind toetsen 

16-6 Stagiairedag 

18-6 Vaderdag 

19-6 Kijkmoment ouders 

28-6 Offerfeest/ studiedag 

Juli 2023 

3-7 t/m 7-7- Rapportgesprekken 

7-7 Schoonmaak dag 

13-7 Ontmoetingsfestival 

19-7 Afscheid groep 8 

20-7 Doorschuifmiddag 

21-7 Middagvrij 

Zomervakantie t/m 1-9-2023 
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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. 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:  Manon Negerman 

                                                         0527-630391 of 06-37003342 

                                                         m.negerman@zorggroep-onl.nl 

 

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  

 

 

 

*De uitgebreide schoolgids is te vinden op www.obsdekeerking.nl 

Wilt u liever een gedrukt exemplaar dan kunt u deze afhalen bij de 

directie. 

 

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    

Charlotte van Benthem               c.vanbenthem@aves.nl 

Karina Winter   k.winter@aves.nl 

Martijn Plomp                                 m.plomp@aves.nl  

 

Ondersteunend personeel  

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 

 

Activiteitencommissie  

Voorzitter:   Sydhaïen Wespel                        

Penningmeester:  Dhr. Bergsma                                                                          

Vacature algemeen lid 

namens school:   Wendy Roowaan 

Simone Prins 
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