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Groepsindeling

Groep 1-2 A Juf Petra en juf Diane  

Groep 1-2 B juf Dixie en juf Janna 

Groep 3 juf Loes en juf Janna 

Groep 4 juf Els en juf Tanja 

Groep 5-6 juf Janna en meester Niels 

Groep 6-7 juf Cathy

Groep 8 meester Jeroen 

Afwezigheid melden
Is uw kind ziek? Graag zien we dat u uw 

kind vóór aanvang van de lestijd ziek 

meldt. Wij weten dan zeker dat uw kind 

thuis is en niet op straat rondloopt. Moch-

ten wij niets gehoord hebben dan nemen 

wij voor de zekerheid contact met thuis 

op. Wilt u bij verandering van telefoon-

nummer dit ook op school doorgeven?

Portretrecht
Bij inschrijving op school heeft u als ouder 

de school toestemming verleend tot het 

afdrukken van foto’s van uw kind(eren) die 

tijdens schoolactiviteiten zijn gemaakt. 

Het betreft het gebruik van foto’s in 

informatie en communicatiemiddelen 

van de school. Als u de toestemming wilt 

intrekken, dient u dit schriftelijk in de 

eerste week van het nieuwe schooljaar te 

melden bij de directie.

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage? 
Scholen mogen ouders een bijdrage in 

de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat 

deze bijdrage vrijwillig is en de ouders 

in de Medezeggenschapsraad ermee 

hebben ingestemd. De bijdrage is voor 

activiteiten buiten de lesactiviteiten 

om. Het organiseren en bekostigen van 

alle activiteiten is afhankelijk van deze 

inkomsten. De vrijwillige bijdrage wordt 

volledig beheerd door de ouderraad. 

Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage 

van e 40,00.

Daarvan bekostigen we:

•  Kerst

•  Schoolkamp

•  Schoolreis

•  Sinterklaas



De Tweewegen

Praktische informatie obs de Tweewegen 2021-2022

Schoolmelk
De afgelopen jaren waren er steeds 

minder kinderen die op de Tweewegen 

gebruik maakten van schoolmelk. We 

hebben daarom besloten hiermee te gaan 

stoppen.

We vragen u om zelf voor drinken te 

zorgen voor de twee drinkmomenten op 

school.

Verkeerssituatie
Fietsenstalling  De beperkte ruimte in 

de stalling is beschikbaar voor kinderen 

die van ver komen, Noordzijperweg van 

het Polderhuis tot nr. 17; de Nieuwbouw 

tot en met de Sportlaan. Van de overige 

kinderen, met uitzondering van kleuters 

met hun ouders, verwachten we dat ze 

lopend naar school komen. Fietsen horen 

in de fietsenstandaard. Voor de kleuters 

is er plek tegen de gymzaal.

Parkeren  U kunt aan de Populierenlaan 

op de kiss  and ride zone voor de school 

parkeren en op de parkeerplaats voor 

‘de oude school’., om uw kind(eren) te 

brengen/halen. Aan de Populierenlaan 

mag alleen aan de overzijde van de straat 

geparkeerd worden. De hoek bij het 

hekje van school wordt daardoor vanzelf 

vrijgehouden. Wilt u bij het parkeren 

rekening houden met het vrijlaten van de 

privé-opritten van de bewoners van de  

Populierenlaan. Geel gemarkeerde  

stoepranden houden een stopverbod in. 

Het is onveilig om bij het naar school of 

naar huis gaan lopend of op de fiets over 

de parkeerplaats te gaan. Vanuit de auto 

zijn met name jonge kinderen op fietsjes 

moeilijk te zien.     

Skeelers en steppen
In verband met de veiligheid op de 

schoolpleinen en in de school is het 

niet toegestaan dat kinderen skeelers, 

steppen, skateboards en skelters mee-

brengen. Schoenen met wieltjes zijn om 

dezelfde reden ook niet toegestaan. 

Na schooltijd zijn op het plein grote 

wielen ook niet toegestaan, kleine 

wielen wel (bijvoorbeeld kleuterfietsje, 

skeelers).

Gebruik van mobiele telefoons
Het gebruik van mobiele telefoons onder 

kinderen in de basisschoolleeftijd neemt 

toe. Naast bellen kennen deze apparaten 

ook vele andere toepassingsmogelijk-

heden, zoals het nemen van foto’s, het 

maken van filmpjes e.d. In het verleden 

zijn we geconfronteerd met de negatieve 

kanten hiervan. Wij willen misbruik met 

mobiele telefoons voorkomen, daarom 

gelden de volgen de regels: 

•  Geef uw kinderen alleen een mobiele 

telefoon mee naar school als dit echt 

noodzakelijk is.

•  Onder schooltijd mogen de kinderen 

hun mobiel niet gebruiken. 

Aan de ouders van de kinderen in groep 8 

wordt aan het begin van het betreffende 

schooljaar een extra bijdrage van e 27,50 

gevraagd voor het schoolkamp. Deze 

wordt geïnd door de ouderraad.

Ouderbijdrage via Meedoen Hollands 

Kroon

De gemeente Hollands Kroon heeft 

Meedoenbudget, zodat kinderen in de 

leeftijd van 0 t/m 18 jaar bv. kunnen 

sporten. Via het Meedoenbudget kunt 

u als u aan de voorwaarden voldoet, de 

ouderbijdrage of kampbijdrage aanvragen. 

Meer info:  

www.meedoenhollandskroon.nl

Rekeningnummer ouderraad

OR OBS De Tweewegen

NL79RABO 0126.2967.07

Gymnastiek
De groepen 1-2 gymmen in hun ondergoed 

op gymschoenen in de speelzaal in de 

centrale hal of in de gymzaal. Naast de 

groepsleerkracht geeft onze vakleerkracht 

één keer per week les aan de oudste 

kleuters in de grote gymzaal. Wilt u uw 

kleuter gymschoenen (stroeve zool met 

elastiek of klittenbandsluiting) meegeven? 

Deze schoentjes blijven op school, zodat 

zij er in principe iedere dag gebruik van 

kunnen maken.  De groepen 2 t/m 8 

gymmen op dinsdag met de vakleerkracht. 

Op vrijdag gymmen de groepen 3 t/m 8 met 

de vakleerkracht. De kinderen gymmen 

in korte broek en T-shirt of gympak en 

gymschoenen. Zwarte zolen zijn door 

de beheerder van de gymzaal verboden. 

Verder hebben zij een handdoek en 

eventueel slippers (in verband met wratten) 

nodig voor het (vrijwillig) douchen na de les.

Gymrooster 

dinsdag

8.30 - 9.20 Groep 8

9.20 - 10.10 Groep 6/7

10.10 - 11.00 Groep 5/6

11.00 - 11.50 Groep 1/ 2

11.50 - 12.20 Pauze

12.20 - 13.10 Groep 3

13.10 - 14.00 Groep 4

vrijdag 

8.30 - 9.15 Groep 4

9.15 - 10.00 Groep 3

10.00 - 10.45 Groep 5/6

10.45 - 11.30 Groep 6/7

11.30 - 12.15 Groep 8

 

Vanuit de auto zijn met 
name jonge kinderen op 
fietsjes moeilijk te zien.    

http://www.meedoenhollandskroon.nl
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•  Fruit: bijvoorbeeld appel, mandarijn of 

banaan. Moeilijk te schillen fruit kan 

geschild mee naar school in een plastic 

doosje.

•  Volkoren graanproducten zoals kleine 

broodjes, soepstengels of rijstwafels.  

U kunt ook kiezen voor volkoren  

koekjes of cakejes die niet te veel  

suiker bevatten.

•  Zuivelproducten, zoals een beker melk 

of een bakje yoghurt. U maakt de  

yoghurt lekkerder met een lepeltje jam.

•  Kaas uit het vuistje.

•  Boterham met tomaat, komkommer, 

Hüttenkäse, geprakte banaan of ander 

gezond beleg.

•  Versgeperste groente- of  

vruchtensapjes. 

Cartridges
Voor lege cartridges, ook die van buren, 

familie of het werk, hebben we een 

inzamelbak. We krijgen er als school een 

vergoeding voor en het is tevens beter 

voor het milieu. De inzamelbak staat in 

de conciërge kamer.

Schoolfotograaf
De schoolfotograaf maakt groepsfoto’s 

en individuele foto’s van de kinderen. 

Ook wordt er een mogelijkheid geboden 

om met broertjes en/of zusjes op de foto 

te gaan die niet op onze school zitten.

De schoolfotografie wordt ieder jaar 

geregeld en georganiseerd door de 

Ouderraad.

Jeugdgezondheidszorg
 De jeugdgezondheidsdienst (4- tot 

19-jarigen) is een onderdeel van de GGD.

 Samen met u en de school let het team 

jeugdgezondheidszorg op de gezondheid, 

groei  en ontwikkeling van uw kind.

Het programma van de GGD ziet er als 

volgt uit:    

Vijf- tot zesjarige kinderen 

Een jeugdarts en doktersassistente 

kijken naar lengte, gewicht, ogen, oren, 

houding, motoriek en de spraak- en 

taalontwikkeling van uw kind.

Zeven- tot achtjarige kinderen 

Een doktersassistente kijkt naar ogen, 

lengte en gewicht van uw kind. Alle 

bevindingen worden nabesproken met 

de jeugdarts. Naar aanleiding van dit 

onderzoek kan een vervolgonderzoek 

worden afgesproken bij de jeugdarts. 

Tien- tot elfjarige kinderen 

Een jeugdverpleegkundige let vooral op 

hoe uw kind zich voelt en gedraagt en 

omgaat met leeftijdsgenoten. 

Voorafgaand hieraan meet de dokters-

assistente lengte en gewicht van uw kind 

en kijkt hij naar de ogen. 

De resultaten hiervan bespreekt de ver-

pleegkundige met u en uw kind. Ook is 

er aandacht voor vragen over het gedrag 

van uw kind en/of de opvoeding.

Als u zich ongerust maakt over uw kind, 

dan kunt u een afspraak maken voor  

een van de spreekuren GGD Kop  

van Noord-Holland  

(www.ggdnoordhollandsnoorden.nl,  

tel.: 088 0100500, locatie Schagen).

Uw kinderen zijn bereikbaar op het 

telefoonnummer van de school 

(0224 - 221631). 

•  Voor en na schooltijd blijft de mobiel op 

het schoolplein in de zak/tas. 

•  Binnen moeten de kinderen hem in de la 

van de leerkracht leggen.

•  Mobiele telefoons die onder schooltijd 

gebruikt worden, nemen we tijdelijk in.

•  De school is niet aansprakelijk voor 

diefstal van en schade aan een mobiele 

telefoon.

Luizen
Na iedere vakantie controleren we de 

kinderen op hoofdluis. Na constatering 

van hoofdluis brengt de groepsleerkracht 

de ouders op de hoogte en de andere 

ouders in de groep worden via de mail 

geïnformeerd. Na overleg met ouders 

wordt het kind waarbij hoofdluis is gecon-

stateerd naar huis gestuurd, zodat direct 

behandeld kan worden.  De groep waarin 

hoofdluis is geconstateerd, wordt na 

veertien dagen opnieuw gecontroleerd. 

We verzoeken u met klem, als u tussen de 

controles door hoofdluis bij uw kind hebt 

gevonden, dit op school te melden. 

Gevonden voorwerpen
In de hal onder de trap staat een blauwe 

kist, waarin de gevonden voorwerpen 

worden bewaard.

Ouders kunnen zelf in de kist zoeken 

naar spullen die vergeten zijn. Mochten 

de spullen bij aanvang van het nieuwe 

schooljaar niet zijn opgehaald, dan  

worden ze weggedaan.

Trakteren en iets meenemen voor tijdens 

de ochtendpauze. Maandag en woensdag 

zijn fruit-groente dagen op de Tweewegen!

Gezonde traktaties … bestaan die?
Chips en snoep zijn populair. Toch geven 
we u graag een aantal tips voor gezonder 
trakteren:
•  Maak de traktatie niet te groot; de 

kinderen hebben anders geen trek meer 

in de middaglunch.

•  Kies bij zoete traktaties niet voor 

plakkerig snoep (vaak met veel suiker) 

zoals chocolade, toffees en drop. Die zijn 

slecht voor de tanden.

•  Maak hartige traktaties niet te groot. 

Ze bevatten namelijk veel zout en vet 

(bijvoorbeeld kaas en worst).

•  Het hoeft niet altijd iets te zijn om te 

eten. Denk eens aan een kleurplaat, 

stoepkrijt, een spelletje of bellenblaas.

•  U hoeft echt niet duurder uit te pakken 

dan uw buurvrouw!

•  De kinderen trakteren alleen hun eigen 

klas en niet broertjes/zusjes of andere 

kinderen in de overige klassen.

Voorbeelden van een tussendoortje voor 
tijdens de ochtendpauze
•  Groente: bijvoorbeeld worteltjes of 

stukjes winterwortel, schijfjes komkom-

mer, paprikareepjes, een tomaat of een 

stengel bleekselderij. 

Maandag en woensdag 
zijn fruit-groente dagen 
op de Tweewegen!

http://www.ggdnoordhollandsnoorden.nl
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De voor- en naschoolse opvang
De Tweewegen werkt op het gebied van 

de voor- en naschoolse opvang samen 

met Stichting Kappio in Anna Paulowna. 

De school is hierbij ‘makelaar’ tussen de 

ouders die opvang vragen en Stichting 

Kappio Anna Paulowna. Kappio is in het-

zelfde gebouw  te vinden als de school.

Contact gegevens: info@kappio.nl en 

0224 – 227648 (locatie Wieringerwaard)

Klachtenregeling
Als u een klacht heeft over obs 

De Tweewegen, kunt u dit melden bij de 

vertrouwenspersoon of de directie. De 

school heeft in een handleiding vastgelegd 

hoe zij omgaat met klachten, problemen en 

meningsverschillen. Deze handleiding ligt 

voor iedereen bij de directeur ter inzage.

We proberen klachten altijd eerst op een 

goede manier op school af te handelen.  

De mogelijkheid bestaat echter dat u als 

ouder of verzorger uiteindelijk niet  

tevreden bent over de wijze waarop de 

school met een geschil omgaat. In onze 

schoolgids staat de vervolgprocedure.

Vertrouwenspersoon
Binnen onze school zijn de vertrouwens-

personen voor kinderen en ouders Karin 

van Hoesel (IB) en Petra van Doorn (IB). 

Informatie die met hun wordt gedeeld is 

vertrouwelijk en mogen zij alleen delen als 

u of uw kind daarvoor toestemming heeft 

gegeven. 

Brede school bibliotheek
In ons gebouw is een openbare 

bibliotheek vestiging. In de bibliotheek 

hebben we een collectie voor 0-12 jaar. 

Alle kinderen van de brede school krijgen 

een gratis bibliotheekpas.

Voor iedereen boven de 12 jaar uit het 

dorp is het mogelijk boeken online te  

reserveren op de website van Kopgroep  

Bibliotheken en af te halen en in te 

leveren in onze bibliotheek. Je moet dan 

uiteraard wel lid zijn van de bibliotheek. 

De bibliotheek is te vinden in de centrale 

hal. De bibliotheek wordt beheerd door 

een aantal vrijwilligers samen met  

leerlingen van groep 7. De bibliotheek is 

op de volgende tijden geopend:

dinsdag  13.00-15.00 uur

donderdag  13.00-15.00 uur

Groep 1-8
Om 8.20 uur mogen de kinderen van groep 

1-2 en 3 t/m 8 naar binnen. 

De groepen 1-2 hebben een eigen ingang 

aan de zijkant van de school. De groepen 

3 t/m 8 gaan via de ingang aan de voorkant 

van de school naar binnen.

De bibliotheek wordt  
beheerd door een aantal  
vrijwilligers samen met  
leerlingen van groep 7.

Herfstvakantie 15 oktober 2022 23 oktober 2022

Kerstvakantie 24 december 2022 8 januari 2023

Voorjaarsvakantie 25 februari 2023 5 maart 2023

Pasen 10 april 2023 

Meivakantie 22 april 2023 7 mei 2023

Hemelvaart 18 mei 2023 19 mei 2023

Pinkstervakantie 29 mei  2023 

Zomervakantie 22 juli 2023: vanaf 12 uur vrij 3 augustus 2023

30 september 2022 Alle kinderen vrij

24 oktober 2022 Alle kinderen vrij

6 december 2022 Alle kinderen vrij

11 januari 2023 Alle kinderen vrij

24 februari 2023 Alle kinderen vrij

6 maart 2023 Alle kinderen vrij

7 april 2023 - goede vrijdag Alle kinderen vrij

30 mei 2023 Alle kinderen vrij

28 juni 2023 Alle kinderen vrij

Schooltijden  (groep 1 t/m8)

maandag 8.30 – 14.00 uur

dinsdag 8.30 – 14.00 uur

woensdag 8.30 – 14.00 uur

donderdag 8.30 – 14.00 uur

vrijdag 8.30 – 14.00 uur

Schoolvakanties 2022-2023

Studiedagen schooljaar 2022-2023
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Marjo Hoornsman directeur

Irma Bloem groepsleerkracht

Loes Derckx groepsleerkracht, ict-coordinator

Petra van Doorn intern begeleider / vertrouwenspersoon

Janna Elsinga groepsleerkracht

Dion Ferdinandus vakleerkracht bewegingsonderwijs sportservice

Kaylee Groot groepsleerkracht

Cathy Guldemond groepsleerkracht

Karin van Hoesel intern begeleider / vertrouwenspersoon

Tanja Jonker groepsleerkracht

Niels van Loon groepsleerkracht

Els Mannes groepsleerkracht en leescoördinator 

Evelien Smook leerkracht ondersteuner

Dixie Visser groepsleerkracht

Nelly Wilms onderwijsassistent

Ariane Wilms onderwijsassistent

Jeroen Woutering groepsleerkracht, rekenspecialist

Diane Zeeman groepsleerkracht

Peter Langelaan conciërge

Simone Kant administratief medewerkster

Het team

Onderwijsondersteunend personeel

Website

Surf naar www.detweewegen.nl.

Adressen van betrokkenen bij de school

Het bestuur

Stichting Surplus

Westerpark 164,  

1742BX Schagen.

Tel.: 0223-203000

Marleen Lootsma, oudergeleding

Heidi Arends, voorzitter

Ariane Wilms, personeelsgeleding

Diane Zeeman, personeelsgeleding

Olga Vos, voorzitter

Gerda Huizenga, Lisa Aalbregtse,  

penningmeester

Monique van Balen Blanken

Renza Borst

Silvia Nolden

Jessica Cornelissen

Miranda Pronk

Amanda de Schipper

Alie vd Wal

Lisa Aalbregtse

Medezeggenschapsraad

Ouderraad

http://www.detweewegen.nl

