
Bereikbaarheid
U kunt ons bereiken onder het nummer 0297-281275.
Natuurlijk kunt u ook gebruik maken van ons mailadres: info@obs-twister.nl
In noodgevallen is de directeur bereikbaar onder het nummer: 06-43446631

Groepsindeling schooljaar 2022-2023
1/2a Yneke de Vos

Kim Smit
maandag, dinsdag, woensdag
donderdag, vrijdag

1/2b Mirjam van Zaane
Sylvia van Tol

maandag, dinsdag, woensdag
donderdag, vrijdag

1/2c Ellen van der Vlist
Jennifer van der Jagt

maandag, dinsdag
woensdag, donderdag, vrijdag

3 Sabine van Rossum
Marloes de Langen

maandag, dinsdag
woensdag, donderdag, vrijdag

4 Astrid van der Lee maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag
5 Sarron Tomei

Anouk Winters
maandag, dinsdag, woensdag
donderdag, vrijdag

6/7 Joshua Bach
Sabine van Rossum

maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
woensdag

8 Sven Helwes
Kim Smit

maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
woensdag

Overige bezetting en taakverdeling
Annet Nap directietaken maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag
Thessa van den Bergh interne begeleiding (IB) maandag, dinsdag, donderdag
Kimberley van Welsen bewegings- en, dansonderwijs maandagochtend, woensdagochtend
Kim Portengen onderwijsassistente maandag, dinsdag, donderdag
Lotte Ernestus onderwijsassistente maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag
Marc-Kevin gymleerkracht maandag, vrijdagochtend
Wilma Kraan administratie maandag, woensdag
Herman Kraan conciërge woensdagochtend (techlab), donderdagochtend

N.B. Van bovenstaande schema’s kan door onvoorziene omstandigheden worden afgeweken.
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E-mailadressen personeel
Annet Nap a.nap@obs-twister.nl
Thessa van den Bergh t.vandenbergh@obs-twister.nl
Yneke de Vos y.devos@obs-twister.nl
Sylvia van Tol s.vantol@obs-twister.nl
Ellen van der Vlist e.vandervlist@obs-twister.nl
Mirjam van Zaane m.vanzaane@obs-twister.nl
Marloes de Langen m.delangen@obs-twister.nl
Kim Smit k.smit@obs-twister.nl
Sabine van Rossum s.vanrossum@obs-twister.nl
Joshua Bach j.bach@obs-twister.nl
Sarron Tomei s.tomei@obs-twister.nl
Sven Helwes s.helwes@obs-twister.nl
Astrid van der Lee a.vanderlee@obs-twister.nl
Jennifer van der Jagt j.vanderjagt@obs-twister.nl
Anouk Winters a.winters@obs-twister.nl
Wilma Kraan w.kraan@obs-twister.nl
Herman Kraan h.kraan@obs-twister.nl
Kim Portengen k.portengen@obs-twister.nl
Lotte Ernestus l.ernestus@obs-twister.nl
Marc-Kevin Tromp m.tromp@obs-twister.nl

Gymlessen in de Phoenix (start tweede schoolweek)
De gymlessen worden in sporthal de Phoenix gegeven.
De groepen 3 tot en met 5 sporten op maandagochtend.
Groep 6/7 en 8 op vrijdagochtend.
De groepen 1-2 krijgen maandagmiddag gymles van de gymleerkracht in het speellokaal van de school.
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Vakanties 2022-2023 Studiedagen en vrije middag
Herfstvakantie 24-10-’22 t/m 28-10-’22 Studie tweedaagse 17 en 18-10-’22

Kerstvakantie 26-12-’22 t/m 06-01-’23 Studiedag 24-02-’23

Voorjaarsvakantie 27-02-’23 t/m 03-03-’23 Studiedag 05-04-’23

Pasen 07-04-’23 t/m 10-04-‘23 Studiedag 29-06-’23

Meivakantie 24-04-’23 t/m 05-05-‘23

Hemelvaartweekend 18-05-’23 t/m 19-05-’23

2e Pinksterdag 29-05-’23

Zomervakantie 10-07-’23 t/m 18-08-’23 Vrije middag voor de zomervakantie 07-07-’23

Ouderraad en medezeggenschapsraad
De ouderraad ondersteunt de school bij het organiseren van verschillende activiteiten en zal daarvoor een vrijwillige ouderbijdrage aan u vragen.
De medezeggenschapsraad ondersteunt de school bij beleidsmatige zaken.
Voor meer informatie en overige contactgegevens verwijzen wij u naar onze website: ouderraad of medezeggenschapsraad
E-mailadres ouderraad: or@obs-twister.nl
E-mailadres medezeggenschapsraad: mr@obs-twister.nl

Logopedie
Op onze school is een logopediste (Miriam Kersemaekers) werkzaam vanuit de gemeente.
Zij komt op school om kinderen met problemen op het gebied van spraak, taal, stem of afwijkende mondgewoonten te onderzoeken.
De leerlingen van groep 1 worden (met toestemming van de ouders) gescreend in de periode dat ze 5 jaar worden.
Kinderen die op de controlelijst staan worden door het schooljaar heen gecontroleerd.
Leerlingen uit alle groepen kunnen voor observatie worden aangemeld op verzoek van de leerkracht, de schoolarts, de schoolbegeleidingsdienst, de huisarts,
de orthodontist, de tandarts of de ouders. De ouders dienen hiervoor te allen tijde toestemming te geven.
Als uw kind gezien is door de logopediste ontvangt u altijd een brief met haar bevindingen en advies. Zo nodig zal de logopediste contact met u opnemen
en/of u uitnodigen voor een gesprek op school.
De schoollogopediste is op dinsdagmiddag telefonisch bereikbaar op het gemeentehuis van 16.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer 0297-291616.
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Klachtenregeling
De interne vertrouwenspersonen zijn Kim Smit en Sven Helwes. Ieder jaar stellen zij zich voor aan de leerlingen en vertellen wat hun functie is. In de grote
hal, naast de kamer van de directeur, vindt u een blauwe brievenbus waarin de leerlingen, ouders en leerkrachten een klacht en/of vraag kunnen deponeren.
Er wordt dan zo snel mogelijk contact opgenomen met de persoon die het briefje in de bus gedaan heeft.  Er volgt een inventariserend gesprek waarin het
probleem besproken wordt en de eventuele te nemen vervolgstappen. Afhankelijk van het probleem zal het bij een eerste gesprek blijven of worden er
vervolgafspraken gemaakt. Ook is het mogelijk dat de contactpersoon contact legt met de instanties die het probleem beter kunnen oplossen, zoals de
externe vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon heeft meestal de functie van de juiste weg wijzen naar de oplossing van een probleem.
De externe vertrouwenspersoon is mw. K. van den Heuvel. Zij is bereikbaar via nummer 06-53477168 en k.heuvel@careyn.nl of
k.vandenheuvel@kwadraad.nl

Landelijke Klachten Commissie
Bezoekadres: gebouw “Woudstede”

Zwarte Woud 2
3524 SJ Utrecht

Tel: 030-2809590
E-mail: info@onderwijsgeschillen.nl
Website: www.onderwijsgeschillen.nl

Stichting AURO
Stichting AURO verzorgt het openbaar basisonderwijs in de gemeenten Aalsmeer, Uithoorn en De Ronde Venen (met scholen in de kernen Mijdrecht,
Vinkeveen en Wilnis). Het onderwijs wordt verzorgd op 9 scholen.
De scholen worden gekenmerkt door de verscheidenheid. De buurt, omvang en leerlingenpopulatie verschilt van school tot school. Onderwijskwaliteit staat
hoog in het vaandel van alle AURO-scholen.

Stichting AURO is te bereiken via:
Postadres: Stichting AURO

Postbus 1108
3640 BC Mijdrecht.

Tel: 0297- 255116
E-mail: secretariaat@stichtingauro.nl
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