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 Einde pilot  peuter-  

en kleuterklas 

 Uitbreiding voor-

zieningenaanbod 

 Vignet ‘gezonde 

school’ gehaald 

 Gezonde voeding 

 Gezonde lunch 

 Uitbreiding inzet 

onderbouw 

Woensdag, don-

derdag en vrijdag   

krijgt uw zoon of 

dochter school-

fruit.  

Wilt u op maan-

dag en dinsdag 

zelf fruit of 

groente als snack 

meegeven? 

Op deze manier 

werken we sa-

men aan een 

gezonde school! 

EINDE PILOT PEUTER– EN KLEUTERKLAS 

Woensdagmiddag 14 november is juf Els met enkele collega’s  

van Prokino naar Middelburg gegaan voor de uitreiking van de 

Zeeuwse onderwijsprijs. We hebben een mooie derde plaats 

behaald. Echt een knappe prestatie! 

Onze peuter - en kleuterklas ‘draait’ ondertussen alweer drie 

jaar mee. In deze periode hebben juf Els en juf Bettina hun 

organisatie en werkwijze steeds verder doorontwikkeld. Wat 

we nu hebben, is een aanpak die optimaal recht doet aan de 

ontwikkelingsbehoefte van kinderen in de leeftijd van 3 t/m 5 

jaar. Het is erg fijn dat dit door een deskundige en onafhan-

kelijke jury wordt bevestigd. Deze prijs is voor ons dan ook 

als de kers op de taart.  

Omdat de organisatie van deze groep niet  

helemaal past binnen de wet - en regelgeving, 

hebben we tot nu toe als pilot gewerkt. De 

kwaliteit van het aanbod is door de gemeente 

en de GGD (verantwoordelijk voor de controle 

van de kinderopvangorganisaties) periodiek 

gecontroleerd en goed bevonden. Na twee en 

een half jaar wil de gemeente definitief een 

uitspraak doen over de peuter - en kleuterklas. De evaluatie zal in de loop van 

januari plaatsvinden. De uitspraak zal snel daarop volgen. Natuurlijk verwachten 

we dat de tijdelijke status van pilot wordt omgezet naar definitief, waardoor we 

de mogelijkheid krijgen om deze groep structureel in ons aanbod op te nemen.  

We houden u op de hoogte! 

ZEEUWSE ONDERWIJSPRIJS: 

EEN MOOIE DERDE PLAATS 

VOOR DE TWIJN! 
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UITBREIDING VAN VOORZIENINGEN OP DE TWIJN 
In de vorige nieuwsbrief bent u geïnformeerd over de  verschillende 

werkgroepen die zich buigen over de ontwikkeling van het centrum. 

Natuurlijk is ondertussen weer het nodige gebeurd en komen we 

langzaam aan steeds dichterbij ons doel om samen met de kinder-

opvang één organisatie te vormen. We willen niet alleen een plaats 

zijn waar u terecht kunt voor opvang en onderwijs. Het is de bedoe-

ling dat u bij ons veel meer kunt halen dan dat.  

Maandelijks spreekuur jeugdverpleegkundige GGD 

Zo kunt  u nu al elke tweede dinsdag op de maand op school te-

recht bij de jeugdverpleegkundige van de GGD, Ester van de Vijver. 

Mevrouw Van de Vijver houdt spreekuur in de personeelskamer 

van school van 8.30 uur tot 9.30 uur.  

Cursus babymassage door Jacqueline van der Hooft i.s.m. Bodyline Terneuzen 

De geboortecijfers van de gemeente Terneuzen tonen aan dat in 

onze wijk, Serlippenspolder, meer baby’s worden geboren dan in 

de andere wijken. Tot nu toe hadden we nog geen voorziening 

voor deze doelgroep. Met het spreekuur van de GGD, waar ouders 

ook terecht kunnen voor het wegen van hun baby, en de babymas-

sage, is hier verandering in gekomen.  De folder met informatie 

over de start en inhoud van de cursus babymassage wordt via de 

mail onder alle ouders verspreid.   

Een pasgeboren kindje bij u in de omgeving? Geef deze informatie dan door, zodat we in 

februari met dit aanbod kunnen starten.  

WE HEBBEN HET VIGNET 

‘GEZONDE SCHOOL’  

VERDIEND! 

Afgelopen week kregen we het bericht dat we het  

vignet ‘gezonde school’ hebben verdiend.  

In Terneuzen zijn nu twee basisscholen die het 

vignet hebben ontvangen. Naast De Twijn heeft 

ook IKC De Stelle het predicaat ‘Gezonde school’.  

We hebben het vignet gekregen als waardering 

voor alle activiteiten de we ondernemen om het 

binnen - en buitenklimaat zo gezond mogelijk te 

maken.  

Zo wordt al een heel jaar het CO2 gehalte in alle klassen gemeten. Leerkrachten en  

leerlingen zijn hierdoor meer bewust bezig met de ventilatie in de groepen.  
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Niet alleen het binnenklimaat heeft onze 

aandacht. Ook het buitenklimaat wordt 

aangepakt. We zijn gestart met de aanleg 

van een moestuin, maar daar gaan we het 

zeker niet bij laten. Het is de bedoeling om 

ons plein stapsgewijs in te richten als  

speel - , leer -  en ontdekplaats. Een  

speelplaats waar veel te beleven is.  

Met de winter in aantocht, liggen de werk-

zaamheden even stil. Dit voorjaar gaan we 

weer aan de slag met het ‘vergroenen’ van 

ons plein. Interesse? We kunnen uw hulp 

goed gebruiken!  
Enkele voorbeelden van een groen plein. 

OP NAAR HET TWEEDE DEELCERTIFICAAT ‘VOEDING’ 

We zijn erg blij met het vignet, maar we willen meer dan 

een gezond schoolmilieu alleen.  

Dit schooljaar richten we ons op het onderdeel voeding. We 

willen graag dat al onze  leerlingen elke dag fruit of groente 

eten tijdens de kleine pauze. Ook willen we het drinken van 

water stimuleren.   

We schaffen hiervoor voor alle leerlingen een drinkfles aan. 

Deze mogen ze meenemen en in de klas zetten, zodat ze niet 

alleen gezonder, maar ook meer gaan drinken. Dit bevordert 

de gezondheid en is tegelijkertijd erg goed voor het milieu (minder pakjes).  

 

Helaas hebben we geen middelen om dagelijks voor 

iedereen groente of fruit in te kopen. Hiervoor zullen 

we een beroep op u moeten doen. Op dit moment 

onderzoeken we de verschillende mogelijkheden. Na 

de vakantie willen we met een korte enquête de  

mening van alle ouders peilen. Wordt vervolgd. 

SNOEP, KOEK EN CHIPS IN DE LUNCHTROMMELS 
Regelmatig moeten we kinderen  

tijdens de lunch aanspreken op hun 

eetgedrag.  Met grote regelmaat zien 

we lunchtrommels die, naast de  

gezonde boterham, rijkelijk gevuld zijn 

met allerlei onweerstaanbare 

‘lekkernijen’  zoals koek, snoep en chips. Het kost dan veel moeite om eerst de  

boterham op te eten.  Deze blijft dan ook regelmatig liggen... 

Als we het zien, spreken we onze kinderen erop aan en laten we ze eerst hun brood 

eten voordat ze mogen snoepen. Helaas zien we in de bovenbouw niet altijd alles… 

Bij deze dan ook een dringend verzoek om de ‘zoetigheden’ te beperken tot een enkel 

koekje of snoepje. Alvast bedankt voor uw begrip en medewerking. 
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EXTRA INZET VAN PERSONEEL IN DE ONDERBOUW 

De afgelopen weken is juf Nathalie ‘s morgens in 

de groep ondersteund door juf Ellen. Ellen is 

werkzaam bij de kinderopvang van Prokino en 

kan als lerarenondersteuner worden ingezet op 

de basisschool. Dat geldt ook voor Bettina,  

Charlotte en Bianca.  

De ervaring die we de afgelopen periode hebben 

opgedaan met de extra inzet is erg positief. Meer 

nog dan voorheen zijn we in staat om af te  

stemmen op de onderwijsbehoeftes van onze 

leerlingen.  Nathalie kan zich nu volledig richten op de instructie en ondersteuning van 

een groepje leerlingen terwijl Ellen een groep zelfstandig werkende kinderen begeleidt. 

Na de vakantie willen we ook de peuter - en kleutergroep van deze mogelijkheid laten 

profiteren. De inzet van de lerarenondersteuner wordt vanaf 7 januari uitgebreid van  

1,5 uur naar 3,5 uur per dag. Ellen of Bianca zijn dan de hele ochtend beschikbaar voor 

het begeleiden van leerlingen uit groep 1, 2 en 3. De peuters blijven in de groep bij Els en 

Bettina.  

Bianca en Ellen werken onder begeleiding van Els en Nathalie. Tijdens het werkoverleg 

van de onderbouwmedewerkers komt het onderwijsaanbod voor alle leerlingen aan bod 

en wordt bekeken welke kinderen instructie van de leerkracht nodig hebben en welke 

kinderen begeleiding van de lerarenondersteuner nodig hebben. Afhankelijk van de  

onderwijsbehoefte en ontwikkeling  kan dit per dag wisselen.  

Als deze werkwijze voldoet aan de verwachting die we hebben, nog beter kunnen  

afstemmen, zullen we voor komend schooljaar de financiële mogelijkheden onderzoeken 

om deze inzet structureel in de formatie op te nemen.   

‘MEER HANDEN IN DE KLAS HELPT!’ 

Namens alle medewerkers 

van De Twijn wens ik jullie 

allemaal  alvast fijne  

feestdagen en een prettige 

jaarwisseling toe. 

Richard Bertram 


