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SCHOOLJAAR 20/21, EEN JAAR VOL CORONA... 

Beste ouders, verzorgers 

 

Over een paar dagen zwaaien we opnieuw een 
groep 8 uit. Onder de bogen door verlaten ze 
voor de allerlaatste keer hun vertrouwde basis-
school. Hoewel ze er aan toe zijn om ‘uit te vlie-
gen’ en de volgende stap in hun schoolloopbaan 
te zetten, is het voor de meeste kinderen toch 
een spannend moment.  
Het zag er even naar uit dat het hele afscheids-
ritueel niet door zou kunnen gaan vanwege de 
Corona maatregelen. Gelukkig is dat niet het 
geval en kunnen we op een leuke manier samen 
het schooljaar en de basisschool afsluiten. Dat 
hebben ze ook verdiend! 

Dat geldt natuurlijk niet alleen voor groep 8. 
Het is voor alle kinderen weer een raar jaar ge-
weest, dat in grote mate bepaald werd door 
Corona. Thuisonderwijs, geen kamp, niet op 
schoolreis, niet trakteren, geen naschoolse acti-
viteiten, alle groepen gescheiden, …  

Graag willen we nogmaals onze waardering 
uitspreken voor alle kinderen, ouders en verzor-
gers. Dankzij alle begrip, steun en medewerking 
die we hebben gekregen na de heropening, heb-
ben we er samen voor gezorgd dat we onze 
school niet moest sluiten.  

Met het springfeest hebben we het gemis aan 
de schoolreis gelukkig een beetje goed kunnen 
maken. De kinderen hebben erg enthousiast op 

deze dag gereageerd! Reden te meer om te 
onderzoeken of we dit feest ook de komende 
jaren op het programma kunnen zetten. 

Voor komend schooljaar hebben we allerlei 
maatregelen getroffen om de achterstanden, 
die onze leerlingen als gevolg van Corona heb-
ben opgelopen, te corrigeren. Hierover bent u in 
de laatste nieuwsbrief uitgebreid geïnformeerd.  

Met veel vertrouwen en goede moed zijn we 
aan de slag gegaan met de voorbereiding van 
het nieuwe schooljaar. We hopen dan ook van 
harte dat Corona nu achter ons ligt en we op 
school geen maatregelen meer moeten treffen 
om de verspreiding van Corona tegen te gaan.  
 
Of dat ook het geval zal zijn, hangt af van het 
advies van het OMT aan de regering. Het minis-
terie van Onderwijs heeft inmiddels in een brief 
laten weten dat ze half augustus de scholen zal 
informeren over mogelijke maatregelen. Of die 
er komen, zal afhangen van de situatie op dat 
moment. Voorlopig gaan we uit van het positie-
ve scenario en hebben we weer een mooi na-
schools programma samengesteld. 

Voor nu wil ik iedereen namens alle medewer-
kers van IKC De Twijn een fijne zomer en een 
prettige vakantie toewensen! 

Tot 6 september! 

Richard Bertram 
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Ook deze zomer organiseren de schoolbesturen 
in samenwerking met de gemeente Terneuzen 
een zomerschool. De afgelopen jaren zijn De 
Kameleon of De Stelle gastschool geweest. Dit 
schooljaar is het de beurt aan De Twijn.  

De zomerschool staat verder helemaal los van 
De Twijn. De directeur van de zomerschool is 
samen met zijn team verantwoordelijk voor het 
aanbod en de organisatie. Voor het onderwijs 

wordt wel gebruik gemaakt van de materialen 
en voorzieningen van De Twijn. 

De zomerschool neemt ieder jaar in populari-
teit toe. Dit jaar zijn 168 kinderen uit de ge-
meente Terneuzen aangemeld voor deelname, 
waarvan 7 van De Twijn. Omdat er maar plaats 
is voor 125 leerlingen, hebben we nogal wat 
kinderen teleur moeten stellen. Van onze 
school zullen 6 kinderen deelnemen.  

Het is nu al duidelijk dat De Twijn ook volgend 
schooljaar weer de gastheer voor de zomer-
school zal zijn. Bij deze wil ik alvast wat reclame 
maken, zodat volgend schooljaar nog meer 
kinderen van onze school van dit aanbod kun-
nen profiteren.  

Voor nu wensen we het team en alle leerlingen 
van de zomerschool een leuke periode toe!  
Veel succes! 

IKC De Twijn is in trek! De kinderopvang en de school worden allebei steeds groter. Voor beide 
organisaties geldt dat we meer groepen moeten formeren om alle kinderen een goed plaatsje te 
kunnen geven. Dat houdt automatisch in dat we meer personeel nodig hebben om al onze kin-
deren goed op te kunnen vangen en goed onderwijs te kunnen geven.  

Graag stellen onze nieuwe collega’s zich even kort aan u voor: 

Beste ouders en kinderen van basisschool De Twijn. Mijn naam is Joyce De-
laere-Lambert. Ik ben getrouwd met Wim en we hebben samen 3 zonen; 
Mats, Sem en Mees. We wonen met veel plezier in Vogelwaarde. In mijn 
vrije tijd wandel ik graag en hoef ik mezelf met onze 3 zoontjes nooit te 
vervelen. Verder spreek ik graag met vriendinnen af om lekker bij te kletsen. 
Momenteel ben ik nog werkzaam als leerkracht van groep 1/2 en groep 7 
op basisschool Inghelosenberghe in Sint Jansteen.  
Vanaf het nieuwe schooljaar ga ik een nieuwe uitdaging aan, door bij jullie 
op school te komen werken in de groepen 2/3.  Ik kijk er naar uit om jullie te 
mogen ontmoeten. Hebben jullie vragen, wil je iets weten of gewoon even 

gedag zeggen? In het nieuwe schooljaar ben ik op dinsdag, woensdag en donderdag op school te 
vinden. Voor nu wens ik jullie een fijne zomer toe en graag tot ziens in het nieuwe schooljaar! 
 

Hallo allemaal,  

Mijn naam is Paula van der Hooft. Komend schooljaar ga ik werken op de 
Twijn in de groepen 5/6 en 8. Ik heb er enorm veel zin in. In dit stukje tekst 
zal ik iets meer over mijzelf vertellen.  
Ik ben 39 jaar en ik woon samen met mijn dochter Zoey (4 jaar) in Terneu-
zen. Ik ben in 2007 afgestudeerd en daarna vrij snel aan de slag gegaan op 
verschillende basisscholen in Zeeuws-Vlaanderen.  
Wanneer ik niet aan het werk ben, kan ik enorm genieten van alle activitei-

ten die Zoey en ik samen ondernemen.  Daarnaast vind ik het erg leuk om 

met onze 2 honden te spelen en te wandelen. Ook vind ik het leuk om lekker op de bank een serie 

te kijken.  

Groetjes Paula 

EVEN VOORSTELLEN... 

ZOMERSCHOOL IN DE TWIJN 
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SCHOOLJAAR 2021 - 2022 

Binnenkort wordt onze nieuwe schoolgids online gepubliceerd op de website van school. Wilt u de 
schoolgids alvast eens doorlezen, dan kunt u die vinden via de site ‘Scholen op de kaart’.  
De meest praktische informatie staat zoals gewoonlijk weer vermeld in onze jaarkalender. Iedere 
oudste leerlingen van het gezin krijgt deze mee naar huis. De jaarkalender wordt ook online ver-
stuurd, zodat alle ouders op de hoogte zijn van de vakanties, feesten, vieringen en alle andere 
belangrijke data.  

Daarnaast hebben we enkele zaken, die niet in de schoolgids of de kalender vermeld zijn, hier voor 
u op een rijtje gezet. Mocht u toch nog een vraag hebben of meer informatie willen, dan kunt u 
natuurlijk altijd even contact met ons opnemen. We staan u graag te woord! 

Welke in - en uitgang gebruiken de groepen? 

 De groep van juf Jony en juf Angela  De ingang aan het kleuterplein. 

De groep van juf Ella en juf Angela  De ingang aan het kleuterplein. 

De groep van juf Els en juf Joyce  De ingang bij de kleine voetbalkooi. 

De groep van meester Bas en juf Joyce  De ingang bij de kleine voetbalkooi. 

De groep van juf Nathalie en juf Fleur  De ingang bij het voedselbosje. 

De groep van juf Esther en juf Paula  De ingang bij het voedselbosje. 

De groep van meester Peter  De hoofdingang. 

De groep van juf Monique en juf Paula  De hoofdingang. 

Mijn naam is Fleur Smits-de Bree. Ik ben 39 jaar en woon in Klooster-

zande met mijn man Hans en onze zonen Tijn (9) en Bram (7).  In mijn 

vrije tijd sport ik veel. Hardlopen, bootcamp en sinds kort ook fietsen 

op mijn racefiets. Ik kan ook erg genieten van een goed boek.  

Ik werk sinds 2004 in het onderwijs. Na mijn afstuderen ben ik begon-

nen op bs Inghelosenberghe in Sint Jansteen en de laatste vier jaar 

werkte ik ook nog op bs Heidepoort in Heikant.  De eerste jaren als 

groepsleerkracht en later ook als intern begeleider.  

Ik werk enorm graag in het onderwijs. Het is zo mooi om een bijdrage te mogen leveren aan de 

ontwikkeling en het leerproces van kinderen! Geen dag is hetzelfde: dat maakt het boeiend! 

Afgelopen februari ben ik gestart op bs de Twijn. Heel spannend om na 17 jaar een andere school 

binnen te stappen, maar ik voelde mij snel thuis tussen de leerkrachten en de kinderen.  Ik hoop 

snel ook kennis te kunnen maken met de ouders van IKC De Twijn. 

Het kindertal bij Juultje de Twijn groeit! Daar zijn we natuur-

lijk erg blij mee. Daarmee dient het team uitgebreid te wor-

den. Per 1 augustus zullen juf Lieke Schelfhout en juf Zamira 

Riemens aan het team toegevoegd worden. Zij zullen beiden 

voor 24 uur per week werkzaam zijn bij Juultje de Twijn. Wij 

denken hiermee een sterk en gedreven team te hebben, 

zodat de kwaliteit van de opvang, gewaarborgd wordt.  

GROEI 

KINDEROPVANG 
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De vrije inloop ‘s morgens bevalt ons erg goed. Alle kinderen komen geleidelijk aan naar binnen 
en gaan, afhankelijk van de groep waarin ze zitten, lekker een boek lezen (groep 4 t/m 8) of aan 
de slag met één van de ‘inloopwerkjes’ die zijn klaargezet door de leerkrachten (kleutergroepen 
en groep 3).  

Tot nu toe hebben we een inloopmoment van 8.15 uur tot 8.25 uur. Komend schooljaar passen 
we de tijden iets aan: 

 De kleutergroepen en groep 3 hebben een inloopmoment voor ouders en kinderen van 
8.20 uur tot 8.25 uur.  

 Het inloopmoment voor de groepen 4 t/m 8 is ook van 8.20 tot 8.25 uur, maar zonder 
ouders. 

Omdat we ‘s morgens vrije inloop hebben, is er tot 8.30 uur minimaal toezicht op het plein. Bij de 
gewone pauzes is dat natuurlijk niet het geval en zorgen we ervoor dat er voldoende toezicht en 
begeleiding is. 

Om 8.25 uur gaat het eerste belsignaal. Alle kinderen maken zich vanaf dat moment op om de 
lesdag te beginnen. Dat is ook het moment waarop we de ouders van de kleuters en groep 3 ver-
zoeken om het lokaal te verlaten, zodat ook zij de lesdag kunnen opstarten. Om 8.30 uur (het 
tweede belsignaal) is iedereen dan startklaar.  

We hebben de inlooptijd iets verkort, zodat alle leerkrachten iets meer tijd hebben om de och-
tend op te starten.  

De groepen 3 en 4 starten komend schooljaar met een nieuwe rekenmethode. De methode die 

we momenteel gebruiken, RekenZeker, wordt op termijn niet meer ondersteund. Dat betekent 

dat we over enkele jaren geen leerlingenboekjes meer kunnen bestellen voor deze methode .  

 

Met de methode ‘Getal en Ruimte Junior’ hebben we een goede opvolger gevonden: 

 Van alle methodes die beschikbaar zijn, sluit Getal en Ruimte het beste aan bij de aanpak 

en rekenstrategieën van RekenZeker 

 Getal en Ruimte wordt ook op het voortgezet onderwijs gebruikt. Met het inzetten van 

Getal en Ruimte zorgen we dus voor een doorgaande lijn m.b.t. het rekenonderwijs. 

De groepen 5 en 6 starten in het schooljaar 2022/2023. 

De groepen 7 en 8 starten in het schooljaar 2023/2024  

Hoe laat kunnen de kinderen naar binnen, gebracht worden? 

Nieuwe rekenmethode voor de groepen 3 en 4 

Extra verlof - melding leerplichtambtenaar 

Langs deze weg willen we iedereen nogmaals 

wijzen op de wet– en regelgeving m.b.t. het 

aanvragen van extra verlof/vakantie. In de wet-

geving is duidelijk vastgelegd wanneer u aan-

spraak kunt maken op extra verlof. De afspra-

ken hierover zijn door ons opgenomen in het 

protocol ‘Verlof en verzuim’, wat u in kunt vin-

den op onze website (https://

twijn.ogperspecto.nl/ouders/verlof-en-

verzuim) en in de schoolgids. Ook in de activi-

teitenkalender die ieder schooljaar wordt uitge-

geven, staan de richtlijnen vermeld.  
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Desondanks krijgen we ieder jaar weer verlof-

aanvragen die gekoppeld zijn aan de zomerva-

kantie.  

Hierbij willen we graag alle ouders en verzor-

gers  verzoeken om alleen verlof aan te vragen 

voor die situaties waarin dat geoorloofd is vol-

gens de leerplichtwet. In lijn met diezelfde 

leerplicht zijn we namelijk genoodzaakt om alle 

aanvragen die daarbuiten vallen af te moeten 

wijzen.  

Deze week is hierover nog contact geweest 

met de leerplichtambtenaar van de gemeente 

Terneuzen. Deze heeft ons er tevens op  

gewezen dat er ook buitengewoon verlof kan 

worden aangevraagd als er sprake is van  

ernstige gezondheidsproblematiek bij opa’s en 

oma’s die in het buitenland wonen.  

Het verzoek moet dan wel vergezeld worden 

van een getekende verklaring van de behande-

lend arts, waarin duidelijk moet zijn dat het 

gaat om een zeer ernstige gezondheidsproble-

matiek.   

Langs deze weg willen we u alvast bedanken 

voor uw begrip en medewerking.  

VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE SCHOOLJAAR 2021 - 2022 

Hoogte van de ouderbijdrage: 
Onze school vraagt, net als veel andere scholen, een financiële bijdrage voor extra activiteiten 
die niet tot het gewone lesprogramma behoren, zoals de schoolreis en het schoolkamp, excur-
sies, het sinterklaasfeest en allerlei andere activiteiten. De ouderbijdrage hiervoor is vrijwillig.  
De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage wordt elk jaar vastgesteld in een vergadering van de 
medezeggenschapsraad. De oudergeleding moet instemmen met de hoogte van de bijdrage.  
 
De ouderbijdrage voor leerlingen van groep 6 tot en met 8 is 5 euro goedkoper. Dit heeft te 
maken met de sinterklaasviering. De kosten van het cadeautje voor groep 1 tot en met 5 is op-
genomen in de bijdrage. De leerlingen van groep 6 tot en met 8 kopen zelf een cadeautje t.w.v. 
€ 5,00.  
De bijdrage is altijd vrijwillig. Kinderen van ouders die de bijdrage niet kunnen of willen betalen, 
zullen niet worden uitgesloten van deelname aan de activiteit. De hoogte van de ouderbijdrage  
is opgenomen in onderstaande tabel. 

 

Groep Ouderbijdrage (De bijdrage is vrijwil-
lig) 

Totaal Nieuwe leerlingen na 
december 

Groep 1, 
2 en 3 

€ 20,00 voor activiteiten en vieringen  
+ € 5,00 voor de schoolreis . 

€ 25,00 € 15,00 

Groep 4 
en 5 

€ 20,00 voor activiteiten en vieringen  
+  € 35,00 voor de schoolreis . 

€ 55,00 € 45,00 

Groep 6 
en  7 

€ 15,00 voor activiteiten en vieringen  
+  € 35,00 voor de schoolreis 

€ 50,00 € 42,50 

Groep 8 € 15,00 voor activiteiten en vieringen  
+  € 55,00 voor het schoolkamp 

€ 70,00 € 62,50 

 

 

IN DE ACTIVITEITENKALENDER STAAT DE BIJDRAGE VOOR DE KINDEREN VAN GROEP 3 NOG 

OP € 55,00. DAT IS NIET CORRECT. DE KINDEREN VAN GROEP 3 GAAN MEE OP UITSTAP. DE 

BIJDRAGE DAARVOOR IS € 5,00 I.P.V. € 35,00 . 

 

U kunt dit bedrag overmaken op  
IBAN NL 11 RABO 0103 7832 61  
t.n.v. Activiteitencommissie De Twijn.  
O. v. v.: ouderbijdrage 21-22  + naam leerling  + groep  
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Zoals u van ons gewoon bent, geven we aan het einde van het schooljaar een overzicht van de 

besteding van de vrijwillige ouderbijdrage.  

Net als vorig jaar hebben we in verband met de Coronamaatregelen niet alle vieringen en activi-

teiten zoals gepland kunnen uitvoeren. In de tabel kunt u zien welke vieringen we hebben gedaan 

en wat we daarvoor hebben uitgegeven. Kerst is in dit overzicht opgenomen, omdat we in voor-

bereiding op het Kerstfeest wel al de nodige uitgaven hebben gedaan. Enkele dagen voor het 

Kersfeest kregen we helaas het bericht dat de scholen moesten sluiten, waardoor we het kerstdi-

ner niet meer door konden laten gaan.  

Het totaal aan inkomsten is aanzienlijk lager dan andere jaren, omdat we de bijdrage voor de 

uitstap van de onderbouw en de schoolreis voor de midden– en bovenbouwgroepen hebben 

teruggestort. 

In totaal hebben we  voor het schooljaar 20 - 21 € 2.240,00 aan ouderbijdrage ontvan-

gen. We zijn het schooljaar gestart met  € 311,09 in kas. (Het overschot van het school-

jaar 19 - 20)  

We hebben het beschikbare budget met € 438,58 overschreden. Daarmee zijn de kosten 

die we hebben gemaakt voor het kerstfeest (wat helaas niet door is gegaan), voor kos-

ten van school. 

We hopen van harte dat Corona komend schooljaar geen roet in het eten zal gooien en 

alle activiteiten, het kamp en de schoolreis, gewoon door kunnen gaan. Fingers crossed! 

VERANTWOORDING UITGAVEN OUDERBIJDRAGE 2020 - 2021 

Activiteit Uitgaven 

Bingo 111, 50 

Halloween - Pompoensoep onderbouw (de lampionnenoptocht kon helaas niet 

doorgaan i.v.m. Corona) 

9,56 

Sinterklaas incl. het optreden van kindertheater Lappie Lapstok voor de onder-

bouwgroepen 

888,09 

Kerst (incl. de knutselmiddag voor de groepen 6, 7 en 8 - kerststukjes) 431,85 

Paasviering 355,93 

Springfeest 

• Eten en drinken  

• Springkussens en aggregaten 

• Schmink 

 

237,95 

817,40 

67,20 

Diversen - tuinactiviteiten kleutergroepen 70,19 

Totaal € 2.989,67 

Tot slot willen we iedereen nog 

een fijne vakantie toewensen! Het 

is welverdiend! 

We zien jullie maandag 6 septem-

ber allemaal graag weer uitgerust, 

gezond en wel terug op school. 

Het team van De Twijn 


