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Schooljaar 2018-2019 

Informatiefolder ‘de Twister’ 



Team “de Twister” 
Wie werken er in welke groep? Iedereen is per mail bereikbaar.  

Unit onderbouw 

Groep 1-2 
Lennie 

Hannie Duyf  
Lennie Lenssen  

ma 
di, wo, do vr 

l.lenssen@detwister.nu 
h.duyf@detwister.nu  

Groep 1-2  
Maud 

Maud Beeren  
Hannie Duyf  

ma, di, wo 
do, vr 

m.beeren@detwister.nu  
h.duyf@detwister.nu 

Groep 3  
Mieke 

Mieke Cremers  
Anneke Lexmond  

ma, di 
wo, do, vr 

m.cremers@detwister.nu 
a.lexmond@detwister.nu 

OB 
Anne-Marie 

Rudy v/d Broeke  
Anne-Marie Bertrams  

ma 
di, wo, do, vr 

r.vandenbroeke@detwister.nu 
a.bertrams@detwister.nu  

OB 
Maartje 

Maartje Denessen  
Rudy v/d Broeke  

ma, di 
wo, do, vr 

m.denessen@detwister.nu 
r.vandenbroeke@detwister.nu 

  

Unit middenbouw  

Groep 4 
Silvie 

Silvie Minten  
Suzanne Jacobs  

ma, di 
wo, do, vr 

s.minten@detwister.nu 
s.jacobs@detwister.nu  

Groep 5 
Hilde 

Hilde Janssen  
Silvie Minten  

ma, di, do, vr 
wo 

h.janssen@detwister.nu 
s.minten@detwister.nu  

Groep 6 
Diane 

Diane Zuiderwijk  
Danny vd Meerakker 

ma, di, wo 
do, vr 

d.zuiderwijk@detwister.nu 
d.vandemeerakker@detwister.n
u 

MB/BB 
Christianne 

Christianne Reijnen  
Nicolle Poeth  

ma, di 
wo, do, vr 

c.reijnen@detwister.nu 
n.poeth@detwister.nu 

OB/MB 
Nieky 

Nieky Versleijen  ma, di, wo, do, vr n.versleijen@detwister.nu 

 

Unit bovenbouw 

Groep 7 
Cynthia 

Elly Reijnders  
Cynthia vd Heuvel  

ma, di  
wo, do, vr 

e.reijnders@detwister.nu 
c.vandenheuvel@detwister.nu 

Groep 8 
Erwin 

Erwin Hoogers  
Nicolle Poeth  

ma, wo, do, vr 
di 

e.hoogers@detwister.nu 
n.poeth@detwister.nu 

BB 
Crissy 

Crissy Janssen  ma, di, wo, do, vr c.janssen@detwister.nu  

BB 
Jelle 

Jelle Thijssen  
Kitty Slot  

ma, di, do, vr 
wo 

j.thijssen@detwister.nu 
k.slot@detwister.nu 

 

 

Verder werken nog op onze school 

Directeur Nicolette Seuren  n.seuren@detwister.nu 

MT Anne-Will Jacobs a.jacobs@detwister.nu 

MT Angelique Huys a.huys@detwister.nu 

MT Danny vd Meerakker d.vandemeerakker@detwister.nu 
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Verder werken nog op onze school 

Onderwijsassistenten Kelly Jacobs 
Sofie Kleuskens 
Roy Meulen 

k.jacobs@detwister.nu 
s.kleuskens@detwister.nu 
r.meulen@detwister.nu 

Vakleerkracht muziek Jacqueline Fijnaut   

Conciërge  Peter Crienen p.crienen@detwister.nu 

Administratie Tiny Peters t.peters@detwister.nu 

Interieurverzorgers Ans van Neerven, Jeanne Cleeven, Ingrid Geven 

Het gymrooster  
Alle groepen spelen en gymmen in de gymzaal aan de Marijkestraat. De kleuters in hun 
ondergoed en met gymschoentjes. Deze blijven op school. De kinderen van de midden- 
en bovenbouw nemen hun sportkleding en de gymschoenen op de dag van de gymles 
mee. 

Onderbouw 

1-2 Lennie 
1-2 Maud 

dinsdag, woensdag 
donderdag 

OB-Annemarie maandag, 
woensdag, 
donderdag 

3 Mieke dinsdag, donderdag OB/MB-Maartje maandag, 
woensdag, vrijdag 

Middenbouw 

4 Silvie dinsdag, vrijdag MB-Nieky dinsdag, vrijdag 

5 Hilde dinsdag, vrijdag MB/BB-Nicolle dinsdag, vrijdag 

6 Diane dinsdag, vrijdag   

Bovenbouw 

7 Elly maandag, vrijdag BB-Crissy donderdag, vrijdag 

8 Erwin maandag, vrijdag BB-Jelle donderdag, vrijdag 

Vakanties en incidentele vrije dagen in schooljaar 2018-2019 
2018  eerste schooldag, geen vrij: maandag 20 augustus 2018   
2018 herfstvakantie  : 15 t/m 19 oktober 2018 
2018  studiedag (vrij)  : donderdag 25 oktober 2018 
2018  Sinterklaas   : donderdag  6 december 2018 
2018  kerstvakantie  : 24 december t/m 4 januari 2019 
2019  studiedag (vrij)  : dinsdag 12 februari 2019 
2019  carnaval   : 04 maart t/m 08 maart 2019 
2019  studiedag (vrij)  : woensdag 17 april 2019 
2019  Pasen    : maandag 22 april 2019 
2019 meivakantie   : 23 april t/m 03 mei 2019 (incl. Koningsdag) 
2019 Hemelvaart   : 30 en 31 mei 2019 
2019 Pinksteren   : maandag 10 juni 2019 
2019  studiedag (vrij)  : maandag 17 juni 2019 
2019 laatste schooldag  : vrijdag 5 juli ’s vanaf 12.00 uur vrij 
2019 zomervakantie  : maandag 8 juli  t/m vrijdag 16 augustus 2019 
2019  herfstvakantie    : maandag 14 t/m 18 oktober 2019 
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Onze schooltijden 
Maandag, dinsdag     08.30-14.30 uur  
Woensdag      08.30-12.30 uur 
Donderdag, vrijdag   08.30-14.30 uur  
Alle leerlingen nemen op maandag, 
dinsdag, donderdag en vrijdag hun eigen 
lunchpakket mee. Tips voor een gezonde 
lunch vindt u op www.voedingscentrum.nl  

Ziekmelden/verlof aanvragen  
Indien uw zoon of dochter ziek is, 
verzoeken wij u dit tussen 8.00 uur en 8.30 
uur aan de administratie door te geven via 
077-3981005  
of  ziekmelden@detwister.nu  
 
Extra verlof vraagt u aan via het 
verlofformulier. Deze kunt u afhalen bij de 
administratie en ook daar weer inleveren. 
De directeur kijkt dan of ze verlof kan 
verlenen. Wij wijzen u op het feit dat in 
Nederland een leerplicht bestaat voor 
kinderen vanaf 5 jaar.  

Jarige Job 
Alle kinderen van groep 1 t/m 8 mogen op 
hun verjaardag trakteren op een gezond 
koekje. Denk bijvoorbeeld aan een 
mariekoekje, speculaas, plakje cake, enz. U 
als ouder zorgt voor de koekjes; op school 
kúnt u of uw kind deze in een feestelijke 
trommel doen. Deze staat in groep 1-2.  

Hoe informeren wij u?  
Veel informatie vindt u op onze website 
www.detwister.nu.  
Ook ontvangt u regelmatig informatie, zoals 
informatie over oudergesprekken, 
uitstapjes, de nieuwsbrief, via ISY. Via de 
mail krijgt u hier een melding van. Mochten 
er problemen zijn met ISY, neem dan 
contact op met de groepsleerkracht  
Het allerbelangrijkste zijn natuurlijk de 
persoonlijke contacten. U kunt altijd een 
afspraak maken! 

Medezeggenschapsraad en ouderraad 
Informatie over beide raden vindt u in de 
schoolgids op onze site.  
MR:  mr@detwister.nu  
OR:  or@detwister.nu 

Kinderopvang ’t Horster Nest 
Kinderopvang “t Nest” verzorgt voor onze 
school de kinderopvang in de meest ruime 
zin van het woord. Het adres hiervan is:  
Prinses Marijkestraat 5 
5961 CE Horst 
: 077-2086025  
 www.kinderopvanghetnest.nl  

Wijkcomité “Norbertus” 
In het gebouw van de Twister is ook 
wijkcomité Norbertus gehuisvest. Zie voor 
alle informatie www.norbertuswijk.nl Het 
algemene mailadres is: 
info@norbertuswijk.nl 
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