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NIEUWSBRIEF IKC DE TWIJN 

Professor Zeemanstraat 216 
4532 JM Terneuzen 

FIJNE FEESTDAGEN EN EEN PRETTIGE JAARWISSELING! 

Gisteren hebben we met het hele IKC, 

de school en de kinderopvang,  

Kerst gevierd. Het was weer enorm 

gezellig, knus en sfeervol.   

Alle ouders en kinderen hebben  

zichzelf overtroffen bij de bereiding 

van het Kerstdiner! Het was heerlijk!  

Namens alle kinderen van school,  

alle kinderen van de dagopvang,  

leerkrachten en pedagogisch mede-

werkers wil ik jullie hartelijk danken 

voor het mogelijk maken van deze  

avond. 

Verlenging vervangin 

meestere Richard in 

Hulst. 

Inzet juf Jony 

Lerarentekort 

Onderwijsstaking 

Tevredenheidsonder-

zoek kinderopvang 

Aanpassing tijden 

kinderopvang 
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Basisschool  

0115 - 613041 

twijn@ogperspectol.nl 

www.de-twijn.nl 

Kinderopvang 

06 - 82507249 

juultjedetwijn@prokino.nl 

www.prokino.nl 

PRETTIGE  

FEESTDAGEN 

Richard Bertram 
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Werkzaamheden meester Richard in Hulst worden verlengd. 

EHBO 

De cursus EHBO voor ouders start op maandag 

13 januari. In 5 tot 6 lessen kom je alles te  

weten over het verlenen van eerste hulp bij 

ongevallen aan (jonge) kinderen. 

De cursusavonden starten om 19.30 uur en 

worden op school gegeven.  

Dhr. R. van Leeuwen verzorgt de lessen. De eer-

ste bijeenkomst worden ook de wensen en inte-

resses van de deelnemers geïnventariseerd.  

Tot nu toe hebben 7 ouders zich opgegeven. Er 

zijn dus nog enkele plaatsen beschikbaar. Er 

kunnen maximaal 10 mensen deelnemen.  

Babymassage 
In drie lessen van ongeveer 1,5-2 uur leer je de 
basistechnieken van babymassage, zodat je je 
kindje een lekkere volledige massage kunt ge-
ven. Ook leer je hoe je een korte massage voor 
het slapen kunt geven of een andere ontspan-
nende deelmassage 

15 januari, 29 januari en 12 februari of  
11 maart, 25 maart en 8 april. 
Inschrijven of meer informatie via  
www.yindee-babymassage.nl of via school. 

START CURSUSAANBOD VOOR OUDERS U KUNT NOG INSCHRIJVEN! 

VOOR BABYMASSAGE ZIJN NOG VOLOP 

PLAATSEN BESCHIKBAAR 

De directeur van basisschool De Wereldboom in Hulst kan voorlopig zijn werkzaamheden nog niet 

hervatten. Zijn herstel verloopt helaas niet helemaal volgens verwachting. Waar in eerste instantie 

werd gedacht aan een herstelperiode tot en met december, is nu sprake van een periode tot en 

met de meivakantie en in het uiterste geval zelfs de zomervakantie.  

Het bestuur van Perspecto heeft daarom gevraagd of ik (Richard Bertram) de vervanging wil voort-

zetten. Omdat alles op De Twijn goed loopt en goed georganiseerd is, heb ik hiermee ingestemd. 

Voor De Twijn betekent dat het volgende: 

Juf Nathalie zal enkele directietaken van mij overnemen. Hiervoor heeft ze extra ambulante tijd 

nodig. In haar plaats zal juf Jony meer dagen in groep 3 gaan werken.  Juf Jony werkt m.i.v. januari 

elke dinsdag, donderdag en vrijdag in groep 3. Op woensdag werkt ze in groep 4/5.  Juf Nathalie 

werkt elke maandag en woensdag in groep 3.  

Tekort onderwijspersoneel ook in Zeeuws-Vlaanderen een probleem 

In de media wordt er veel aandacht aan besteed: het tekort aan leraren in het basisonderwijs.  

Zoals het nieuws wordt gebracht, lijkt het alsof dit vooral een probleem is van de Randstad. Niets 

is minder waar. Ook in Zeeuws-Vlaanderen is het erg moeilijk (het lijkt wel onmogelijk) om goed 

onderwijzend personeel te vinden.  

Op basis van de leerlingenaantallen kunnen we in het nieuwe jaar een derde kleutergroep starten. 

Omdat de peuter– en kleuterklas te snel groeit, willen we uiterlijk februari 2020 een enkele groep 

1 formeren. Gelukkig worden we hierbij niet gehinderd door het tekort aan leerkrachten, maar 

kunnen we intern het probleem oplossen door het inzetten van pedagogisch medewerkers. Als we 

volledig afhankelijk zijn van de inzet van onderwijzend personeel, dan kan er geen extra groep 

gevormd worden. Er zijn namelijk echt geen leerkrachten meer beschikbaar... 



STAKINGEN AANGEKONDIGD VOOR 30 EN 31 JANUARI 
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Ondanks de instemming van de leden van de Aob 

(Algemene onderwijsvakbond) met het onderhan-

delaarsakkoord voor de cao van het primair onderwijs, 

zullen (naar verwachting) toch veel scholen 30 en 31 

januari van het volgend jaar sluiten.  

Onder het onderwijzend personeel heerst vooral nog 

veel onvrede over het nalaten van een gedegen structu-

rele aanpak om het tekort aan leraren en directeuren op te lossen.  Er zijn onvoldoende leer-

krachten om alle vacatures in te vullen of vervangingsproblemen op te lossen. Dit speelt ook in 

onze regio. Bij ziekte zijn er nauwelijks invallers beschikbaar. Het is goed om er rekening mee te 

houden dat dit deze winter nog voor de nodige problemen kan zorgen. Bij ziekte zetten we ons 

tot het uiterste in om geen kinderen naar huis te moeten sturen. Dat betekent wel dat de kwali-

teit van het onderwijs onder druk kan komen te staan. Oplossingen zoals het opsplitsen van een 

groep en deze te verdelen over andere groepen, betekent dat een leerkracht minder aandacht 

kan geven alle kinderen dan nodig is. Het onderwijsteam van De Twijn is nog in dubio. Enerzijds 

willen we ouders niet belasten met het organiseren van extra kinderopvang. Anderzijds zien we 

dat de kwaliteit van het onderwijs in de toekomst flink onder druk zal komen te staan als er niet 

meer leerkrachten bijkomen. Wij laten u z.s.m. weten of De Twijn staakt of niet.  Wij willen u 

hierover uiterlijk in de eerste week na de kerstvakantie informeren. 

GEZONDE SCHOOL - GEZONDE TRAKTATIES 

OPROEP  

Voor de TSO (de tussenschool-

se opvang) zijn we nog op 

zoek naar ouders die het team 

willen komen versterken. Het 

komt regelmatig voor dat één 

van de TSO-medewerkers een 

ingeplande dienst niet kan draaien. Hiervoor zijn we op zoek naar ouders/medewerkers die in 

kunnen vallen wanneer dat nodig is.  

Voor meer informatie m.b.t. de taken, werkzaamheden en organisatie kunt u altijd contact met 

school opnemen of met één van de TSO-medewerkers. Graag tot ziens bij de TSO!! 

Steeds meer kinderen trakteren bij hun verjaardag op een gezon-

de snack. We hebben al aardig wat leuke variaties voorbij zien 

komen. Fruitpizza’s, luchtballonnen met fruitmandjes en bananen-

dolfijntjes. Het is niet alleen erg lekker en gezond, het ziet er ook 

nog eens fantastisch uit. Van de gezonde traktaties wordt een foto genomen. Deze hangen op in 

de hal van school. Als je inspiratie wilt opdoen, moet je hier zeker eens een kijkje nemen.   

De mooiste traktaties krijgen aan het einde van het jaar een kleine beloning. 
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Ieder jaar wordt er een klanttevredenheidsonderzoek uitgezet onder de 

ouders van Juultje. 

Juultje de Twijn scoort een 8,3 en daar zijn we trots op!  

73% van onze ouders geeft onze dienstverlening een 8 of hoger. 56 % 

van onze ouders beveelt ons aan bij familie, vrienden en bekenden. Voor 

ons is dit de bevestiging dat we op de goede weg zijn, maar dat we nog 

niet bij de pakken gaan neerzitten. Integendeel! Komend schooljaar gaan we met net zoveel energie 

en inzet aan de slag om het volgend onderzoek minstens zo goed, zo niet nog beter te scoren dan we 

nu al doen.  Uw kind verdient het! 

Door de dagdelen aan te passen sluiten het KDV en BSO-tijden beter op elkaar aan.  

Voor ouders die van beide opvangvormen gebruik maken is dit wel zo fijn. 

KDV krijgt blokken van 7.30-12.30 uur en 12.30-17.30uur. 

 VSO wordt van 7.30-8.30 uur (of starttijd basisschool)  

 NSO eindigt ook om 17.30 uur. 

 De dagdelen van het KDV en de BSO kunnen verlengd worden tussen 6.30-19.00 uur tegen het-

zelfde uurtarief. Ook kunnen de dagdelen per half uur verlengd worden tot uiterlijk 14.15uur.  

 De dagdelen van de peutergroep lopen van 8.15u tot 12.15 uur. 

Doordat de dagdelen van de peutergroep aangepast zijn hebben we ervoor gekozen om ons  

ochtendprogramma af te sluiten in onze tweede groepsruimte. Dit is de ruimte van de bso.  

Hier zal een afsluitende activiteit aangeboden worden, zoals een activiteit aan tafel of in de kring of 

met Springlab. Kinderen die enkel gebruik maken van de peutergroep of de peuterkleuterklas kunnen 

om 12.15 uur daar opgehaald worden. 

NIEUWE MEDEWERKERS BIJ DE KINDEROPVANG 

Vanaf 1 januari 2020 komt Natasja van Dorsselaar in dienst bij Prokino als pedagogisch coach. 

Zij zal regelmatig op de groep te vinden zijn om de pedagogisch medewerkers te observeren en te 

coachen.  

Omdat Nanda met zwangerschapsverlof is komt Beyza  Bayrak haar vervangen binnen het team kin-

deropvang.  Ook zal Bonnie Francke nog regelmatig ingezet worden op Juultje de Twijn. 

BEREIKBAARHEID VAN DE KINDEROPVANG 
We hebben een ander telefoonnummer. Dit nummer hebben we al even maar we 

merken dat er nog veel op ons oude nummer gebeld wordt.  

Ons telefoonnummer is 06 82507249 

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK KINDEROPVANG 

AANPASSING DAGDELEN KINDEROPVANG 


