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Dinsdag en  

donderdag zijn 

onze fruitdagen. 

Wilt u uw zoon 

of dochter op 

deze dagen fruit 

of groente mee-

geven als snack. 

Alvast bedankt! 

WE ZIJN WEER GESTART! 

INTEGRAAL KIND CENTRUM DE TWIJN 

Afgelopen maandag was het eindelijk 

zover; de start van een nieuw school-

jaar! Na een lange en warme zomerva-

kantie was het fijn om de deuren weer 

te openen en al onze kinderen te ver-

welkomen. Wij hebben er weer veel 

zin in! 

Komend schooljaar staat er weer een 

hoop te gebeuren. In deze nieuwsbrief 

kunt u lezen wat we in de loop van het 

jaar gaan aanpakken en waarom we 

dat doen.  

Tijdens de algemene ouderavond op 

woensdag 29 augustus wordt alles 

nogmaals toegelicht en is er gelegen-

heid tot het stellen van vragen. 

Voor nu wil ik iedereen, mede namens 

het team, een fijn, leerzaam en plezie-

rig schooljaar toewensen! 

 

Vorig schooljaar hebben we u in de nieuwsbrief van maart geïnformeerd over  het 

voornemen van kinderopvang De Twijn en basisschool De Twijn om samen op te 

gaan in één organisatie: een IKC (Integraal Kind Centrum) 

Wat verandert er dan? 

 Alle medewerkers van school en de kinderopvang vormen samen één team. 

Op dit moment is dat nog gescheiden. 

 Er is één leidinggevende voor zowel de kinderopvang als de basisschool.  

Dit is nog niet het geval.   

 Er is één loket waar je terecht kunt voor inschrijvingen, mededelingen en 

vragen.   

 De kinderopvang en de basisschool zijn niet meer gescheiden.  We gaan 

onder andere onderzoeken of de lokalen van de kinderopvang verplaatst 

kunnen worden naar de basisschool.  
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IKC DE TWIJN - EEN GEZAMENLIJKE MISSIE EN VISIE 
Eén organisatie betekent ook één missie en één visie.  Voor de zomervakantie hebben 

we met alle medewerkers van school en de kinderopvang besproken wat voor organisa-

tie we willen zijn en wat we voor onze kinderen willen betekenen. Dit hebben we vastge-

legd in ons missie -  en visiedocument.  

 

MISSIE IKC DE TWIJN 

‘IKC DE Twijn, waar je de ruimte krijgt om samen aan je eigen toekomst te bouwen’. 

Kinderen die van De Twijn komen zijn voorbereid op hun toekomst. Zij zijn zelfstandig, 

nemen hun verantwoordelijkheid en zijn maatschappelijk gericht. 

KERNWAARDEN VAN DE TWIJN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISIE IKC DE TWIJN 

Visie op ontwikkeling 

Kinderen die van De Twijn komen zijn: 

 klaar voor de toekomst; 

 zelfbewust en zelfverzekerd; 

 zelfstandig; 

 weerbaar en kunnen tegenvallers aan; 

 respectvol; 

 communicatief – en sociaal vaardig; 

 creatief en onderzoekend; 

 ondernemend en initiatiefrijk. 

We geven onze kinderen een actieve rol in hun ontwikkeling. Om deze ontwikkeling  

mogelijk te maken creëren we een veilig schoolklimaat en een uitdagende   

Plezier Iedere dag is een feestje! 
Met elkaar, in het werk, in het leren. 

    

Samen ….kom je verder! 
Gedeelde verantwoordelijkheid 

    

Groeien Uitdagen 
Ruimte 
Erkenning 
Uitgroeien tot een eigen ‘ik’ 
Groeipijnen mogen en horen erbij 

    

Vertrouwen 
  

Ruimte 
Gelijkwaardigheid 
Eigenheid 
Acceptatie 
‘Out of the box’ mogen denken 
Vertrouwen op de kwaliteiten van een ander 
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leer- en speelomgeving. We geven onze kinderen vertrouwen en stimuleren hen om te ont-

dekken, te experimenteren en te onderzoeken. Ze weten dat fouten maken mag en leren 

dat je door het maken van fouten verder komt in je ontwikkeling. We rekenen niet af, maar 

gaan samen in gesprek. 

 

 

 

De ontwikkeling van kinderen vindt altijd plaats in samenhang met de omgeving. We beste-

den veel aandacht aan sociale vaardigheden, samenwerken, ondernemen en het nemen en 

dragen van  verantwoordelijkheid.  

Om onze kinderen optimaal voor te bereiden op hun toekomst en maatschappelijke rol sti-

muleren we ook de 21ste eeuwse vaardigheden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visie op pedagogisch klimaat 

Binnen De Twijn staat plezier in de ontwikkeling en in het samen zijn voorop, zowel voor de 

kinderen als voor de medewerkers. Samen zorgen we voor een omgeving en een klimaat 

waarin iedereen zichzelf mag zijn, gerespecteerd en gewaardeerd wordt om wie hij/zij is, 

wat hij/zij gelooft en denkt. De basis van alle omgang is vertrouwen. De ruimte en kaders 

waarin we met elkaar omgaan stellen we gezamenlijk vast. Samen zijn we verantwoordelijk 

voor het naleven hiervan en we spreken elkaar daarop aan. 

Visie op samenwerking 

Samenwerken is belangrijk om te kunnen groeien. Je hebt elkaar en elkaars expertise nodig 

om verder te komen. Op De Twijn werken we samen vanuit gelijkwaardigheid, gedeelde 

verantwoordelijkheid, betrokkenheid en respect.  

Zo’n goede samenwerking ontstaat niet vanzelf, daarom heeft deze vaardigheid onze na-

drukkelijke aandacht. 



 
PAGINA 4 NIEUWSBRIEF 

ALGEMENE OUDERAVOND START SCHOOLJAAR ‘18 -’19 

Graag willen wij u uitnodigen voor onze algemene ouderavond op woensdag 29 augus-

tus. Zoals u gewend bent, bestaat deze avond uit twee delen. Voor de pauze wordt u  

geïnformeerd over de ontwikkelingen op school. Na de pauze kunt u kennismaken met 

de leerkracht van uw zoon of dochter en zijn of haar nieuwe klas. Ook dit jaar wordt door 

alle leerkrachten een presentatie gegeven over de groepsspecifieke aanpak, - regels  

en - afspraken. 

Programma ouderavond: 

In verband met de organisatie is het helaas niet mogelijk om twee presentaties te volgen.  

Als u meer kinderen op onze school hebt, willen wij u vragen om vooraf aan te geven in 

welke groep u de presentatie volgt.   

U ontvangt hiervoor nog een brief met antwoordstrookje. 

19.30 uur  Welkom en algemeen gedeelte: 

  - Visie en missie IKC De Twijn. 

  - Gezonde school. 

  - ’Eigenaarschap’ van leerkracht naar leerling.  

20.00 uur  Pauze 

20.15 uur  Presentaties in de groepen. 

21.00 uur  Afsluiting 

VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE SCHOOLJAAR ‘18 -’19 

Ieder jaar vragen we aan alle ouders een vrijwillige bijdrage voor het 

organiseren van feesten, vieringen en de schoolreis. In de bijdrage die 

we van het rijk ontvangen is hiervoor geen geld opgenomen.  Dit houdt 

in dat we voor de organisatie van bijvoorbeeld Sinterklaas, Kerst, Pasen 

en de schoolreis volledig afhankelijk zijn van uw bijdrage.  

 

Omdat het leven al duur genoeg is, proberen we de ouderbijdrage zo laag mogelijk te 

houden. Indien het vanwege omstandigheden niet mogelijk is om deze (in één keer) te 

voldoen,  dan kunt u altijd contact met ons opnemen om een regeling te treffen.  In het 

overzicht kunt u zien hoe hoog de bijdrage is voor uw kind(eren).  

 

De bijdrage graag voor  

1 oktober overmaken op 

IBAN NL 11 RABO 0103 

7832 61  t.n.v.  

Activiteitencommissie De 

Twijn o.v.v. ouderbijdrage 

+ naam leerling + groep 

Groep Activiteiten Schoolreis / kamp Totaal 

1 en 2 € 20,00 € 5,00 € 25,00 

3, 4 en 5 € 20,00 € 35,00 € 55,00 

6 en 7 € 15,00 € 35,00 € 50,00 

8 € 15,00 € 55,00 € 70,00 
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GEZONDE SCHOOL - KLIMAAT EN VOEDING 

Vorig schooljaar zijn we gestart met het traject ‘Gezonde School’. Van de overheid heb-

ben we € 3.000,00 subsidie ontvangen voor activiteiten die een gezond leer - en leefkli-

maat bevorderen. Deze middelen hebben we o.a. besteed aan: 

 De activiteiten van onze projectweek (‘De gezonde week’) 

 Kweekbakken en een serre (deze moet nog in elkaar worden gezet) 

 Smaaklessen en  lessen  moestuinieren  

 CO2 meters voor alle groepen 

 Lespakketten energie, milieu en natuur 

We voldoen aan bijna alle kwaliteitseisen om onszelf een ‘gezonde school’ te noemen 

m.b.t. het thema milieu en natuur. 

Om het thema certificaat te ont-

vangen moeten we de komende 

maanden de temperatuur en het 

CO2 gehalte in de klassen bijhou-

den en voor beiden voldoen aan de 

vastgestelde normen voor een ge-

zond binnenklimaat.  

Dit schooljaar richten we ons op een nieuw thema, namelijk voeding. Ook hiervoor is een 

subsidiebedrag van € 3.000,00 beschikbaar. Met deze middelen willen we activiteiten 

bekostigen die gericht zijn op het nuttigen van gezonde 

voeding en gezond drinken. In de loop van het jaar wordt u 

hierover geïnformeerd. 

WEBSITE VAN DE TWIJN 

In de zomervakantie zijn alle 

websites van de scholen van 

Perspecto in een nieuw jasje 

gestoken.  

De vormgeving is aangepast en is meer 

van deze tijd. Dat geldt nog niet voor de 

inhoud! 

In verband met de vakantie en de aan-

passingen aan de vormgeving, zijn we 

nog niet toegekomen aan het actualise-

ren van de informatie. We zullen dit 

z.s.m. verhelpen.  

Voor vragen kunt u de kalender raad-

plegen. Natuurlijk is het ook altijd mo-

gelijk om even contact met ons op te 

nemen. 

Voor verschillende activiteiten zijn we dringend 

op zoek naar vrijwilligers! Draagt u school een 

warm hart toe? Hebt u nog wat vrije tijd over? 

Bent u op zoek naar een dankbare invulling hier-

voor? Dan bent u bij ons aan het juiste adres! 

We hebben nog mensen nodig voor de begelei-

ding van de naschoolse activiteiten koken voor 

de onderbouw en de bezoeken aan ‘t Gors. Ver-

der kunnen we uw hulp goed gebruiken bij het 

pleinonderhoud en het verrichten van allerlei 

doe-het-zelf klusjes. 

Kunt u niet zelf? Misschien heeft een familielid 

tijd en zin. We horen graag van u! 


