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NIEUWSBRIEF IKC DE TWIJN 
Professor Zeemanstraat 216 
4532 JM Terneuzen 

BEDANKT VOOR ALLE MEDEWERKING! 

Langs deze weg wil ik, mede namens alle  
medewerkers van De Twijn, alle ouders en 
verzorgers bedanken voor het begrip en de 
medewerking die we de afgelopen maanden  
hebben gekregen bij het uitvoeren van alle 
corona maatregelen die ons door de overheid 
zijn opgelegd. 

Ik heb het vaak gehoord de laatste maanden: 
‘Het is een rare en moeilijke tijd.”  
Corona heeft voor iedereen alles op z’n kop 
gezet. Eerst hebben we de periode gehad  
waarin de scholen gesloten waren. De manier 
waarop iedereen hiermee is omgegaan verdient 
alleen maar lof en respect.  
Dat geldt ook voor de periode vanaf 8 mei tot 
heden. Hoewel we (gelukkig!) weer open zijn 
en alle kinderen weer op school mogen ontvan-
gen, zijn er een hoop regels en beperkingen 
geweest  waarmee we rekening moesten hou-
den. Geen ouders op het plein of in school, 
klassen die gescheiden moesten spelen, afwij-
kende schooltijden voor twee kleutergroepen, 
geen ouderavond en nog veel meer… 

Ook onze kinderen verdienen alle waardering 

en respect. De 
schoolreis ging 
niet door, het 
afscheid van 
groep 8 moest 
helemaal anders 

worden georganiseerd, geen eindtoets groep 8, 
geen gewoon rapport. Te veel om op te  
noemen. Ondanks alles hebben niemand horen 
klagen en was iedereen was blij met de activi-
teiten die we toch nog hebben kunnen doen.  
 
Enorm knap hoe iedereen heeft gereageerd en 
moeite heeft gedaan om er het beste van te 
maken! 

Nog een paar dagen en we sluiten dit vreemde 
schooljaar af. Een goed moment om iedereen 
te bedanken voor de inzet, de betrokkenheid, 
het begrip en de steun die we bij de opvang en 
op school hebben ervaren. Dankzij jullie alle-
maal kunnen we dit schooljaar ondanks alles 
toch positief afsluiten en terugkijken op een 
goed jaar. 

Bedankt voor alles! 

Bedankt voor alle hulp 

en begrip tijdens de 

coronaperiode! 

Uitzwaaien schoolverla-

ters donderdag vanaf 

11.30 uur 

1 augustus zijn we  

officieel een IKC! 

Aanleg van een mini 

voedselbos door het 

IVN 
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UITZWAAIEN SCHOOLVERLATERS donderdag om 11.30 uur 

Donderdagochtend zwaaien we traditiegetrouw 
onze schoolverlaters uit. We nemen afscheid 
van onze leerlingen uit groep 8 en van Elvan, 
Davut, Hamza en Joy die alle vier komend 
schooljaar naar een andere school zullen gaan. 
Maar ook van juf Fleur. Zoals het er nu naar 
uitziet, gaat juf Fleur weer opnieuw studeren. 
We wensen haar alvast veel succes toe! 
Zoals u weet, laten we onze schoolverlaters niet 
zomaar gaan. Met z’n allen vormen we een 

erehaag waar ze één voor één onder luid  
applaus en veel gejuich doorheen lopen. 

Voor de schoolverlaters is het leuk dat (één van 
hun) ouders hierbij aanwezig kan zijn. We hou-
den hierbij wel de richtlijnen van het RIVM aan, 
wat betekent dat we ouders vragen om niet op 
het plein te komen en de afstand van 1,5 meter 
te respecteren. We starten om 11.30 uur. 
 
Graag tot a.s. donderdag! 
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KOMEND SCHOOLJAAR OFFICIËLE OPENING IKC - DE TWIJN! 

Afgelopen maandag 29 juni hebben 

we van de stuurgroep IKC - De Twijn 

het geweldige nieuws gekregen dat 

we ons met ingang van 1 augustus 

officieel IKC kunnen noemen!  

Voor alle medewerkers van opvang 

en onderwijs een mooie beloning 

voor de inzet en de betrokkenheid 

die ze de afgelopen twee jaar heb-

ben getoond. En het is niet voor niets geweest! Mede door de intensieve samenwerking tussen 

opvang en onderwijs hebben we alle voorzieningen van ons IKC de afgelopen twee jaar sterk zien 

groeien. Daar zijn we erg blij mee, omdat het daardoor organisatorisch iets gemakkelijker wordt 

om de kwaliteit te realiseren die we nastreven. Daar tegenover staat dat we ook weer niet te 

groot willen worden. Dit zou ten koste kunnen gaan van één van de aantrekkelijke kanten van De 

Twijn, een kleine toegankelijke school waar iedereen elkaar kent. 

We krijgen regelmatig van ouders te horen dat het kleinschalige juist de reden is dat ze voor ons 

IKC kiezen. Dat het prettig is dat iedereen elkaar kent en er voldoende tijd en aandacht kan zijn 

voor ieder kind. Dit alles willen we natuurlijk graag behouden! Nu we met ingang van 1 augustus 

officieel IKC zijn, kunnen we gezamenlijk nog beter inhoud geven aan de afstemming tussen op-

vang en onderwijs.  

Graag hadden we dit schooljaar afgesloten met de officiële opening van ons IKC. Door de corona 

maatregelen is dat helaas niet mogelijk en moeten we dit feestelijke moment helaas uitstellen tot 

het begin van het volgend schooljaar. U houdt dit nog van ons tegoed! 

Vorige week hebben we van het IVN het bericht gekre-

gen dat we door hen uitgekozen zijn voor de aanleg van 

een mini voedselbos op ons schoolplein. We zijn dan het 

tweede IKC in Zeeuws-Vlaanderen met een voedselbos. 

Met IVN wordt zowel `IVN Vereniging voor natuur- en  

milieueducatie` als de `Stichting IVN` bedoeld. In de vereniging 

zijn vrijwilligers georganiseerd, terwijl in de Stichting beroeps-

krachten werken. De letters in IVN stonden tussen 1960 en  

1992 voor `Instituut voor Natuurbeschermingseducatie`. 

Een IVN Voedselbosje heeft een omvang van 30 m2 en bestaat uit vas-

te planten, struiken en bomen. Bij de aanleg worden de principes van 

grote, op agrarisch gebruik gerichte voedselbossen zoveel mogelijk 

gevolgd. Er staan 22 soorten bomen, struiken en planten in het IVN 

Voedselbosje. Al deze soorten zijn vast. Ze blijven het heel jaar staan 

of komen terug na de winter. elke plant, boom of struik heeft eetbare 

delen: vruchten, de bloemen, wortels, bladeren….  

In overleg met de school of BSO wordt bepaald waar het IVN Voedselbosje wordt aangelegd.  

AANLEG MINI VOEDSELBOS DOOR IVN NATUUREDUCATIE 

‘Van tegelplein naar proeftuin’ 
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Vorig schooljaar is door IVN een mini voedselbosje aangelegd 

in Hulst bij IKC ‘Nobel’. De foto’s van deze locatie geven een 

ons een impressie van het voedselbos zoals dat ook bij ons IKC 

wordt aangelegd. 

BESTEDING OUDERBIJDRAGE SCHOOLJAAR 2019 - 2020 

Een groen plein is erg leuk, leerzaam, lekker en avontuurlijk! Er valt voor kinderen van alles te zien, 

te proeven en te ontdekken. Een nadeel is wel dat het erg veel onderhoud vraagt, zodat het na-

tuurplein geen ‘oerwoud’ wordt. Daarom zijn we op zoek naar ouders, opa’s of oma’s die samen 

met ons het plein willen onderhouden. 

Heb je groene vingers en vind je het leuk om samen met onze kinderen de groene delen van ons 

plein te onderhouden en ze alles te leren over (moes)tuinieren, dan zijn 

wij en onze kinderen op zoek naar jou! We kunnen wat extra hulp  

namelijk goed gebruiken!  

Interesse? Neem dan even contact met ons op.  

Graag tot ziens op IKC De Twijn. 

Hierbij willen we alle ouders en verzorgers informeren over de manier waarop we dit schooljaar de 

vrijwillige ouderbijdrage hebben besteed.  

In verband met de corona maatregelen heb-

ben we niet alle vieringen en activiteiten geor-

ganiseerd. In de tabel kunt u zien welke vierin-

gen we hebben gedaan en wat we daarvoor 

hebben uitgegeven. Pasen vormt hierop een 

uitzondering. Voor de scholensluiting hebben 

we al inkopen gedaan voor het paasfeest. 

Door de scholensluiting is de viering zelf 

 helaas niet door kunnen gaan. 

In totaal hebben we bij aanvang van dit 

schooljaar € 4257,50 ontvangen. Het grootste 

deel daarvan bestaat uit de bijdrage voor het 

schoolkamp van groep 8 en de schoolreis. 

Activiteit Uitgaven 

Bingo 76,80 

Lampionnenoptocht 26,77 

Sinterklaas 811,11 

Kerst  358,58 

Disco en carnaval  47,11 

Paasviering 88,83 

Afscheid groep 8 135,00 

Diversen  - 

Totaal 1544,20 
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De bijdrage die de ouders van groep 8 voor het schoolkamp hebben betaald, is inmiddels terugge-

stort.  Dit geldt ook voor de schoolreisbijdrage van de kinderen die van school wisselen. 

Ouders die de schoolreis van dit jaar al hebben betaald, kunnen dat bedrag in mindering brengen 

op de totale ouderbijdrage voor komend schooljaar. Hierover is eerder al met u gecommuniceerd.  

Uitgaven schoolreis 

Omdat we de schoolreis altijd vroeg in het schooljaar 

vastleggen en betalen (zo kunnen we de laagste prijs 

bedingen), hebben we lang voor de coronacrisis de 

rekeningen voor Bellewaerde en het vervoer daarheen 

al voldaan.  

Bellewaerde heeft de betaalde entreekosten omgezet naar een voucher. In totaal gaat het om 91 

entreebewijzen t.w.v. € 1220,16. De kosten van het busvervoer, € 1182,05 zijn door Zeebra tours 

teruggestort. Omdat het aantal leerlingen op school toeneemt, moeten we t.z.t. bekijken of dit be-

drag nog toereikend is voor de kosten van het vervoer naar Bellewaerde op woensdag 23 juni. 

Afhankelijk van het aantal leerlingen hebben we genoeg aan één grote bus of moeten we twee klei-

nere bussen (incl. chauffeur) huren.  

Totaal overzicht inkomsten en uitgaven vrijwillige ouderbijdrage 2019 - 2020 

Totaal inkomsten ouderbijdrage 2019-2020 4257,50 

Uitgaven feesten en vieringen 2019-2020 1544,20 

Entree Bellewaerde 91x 1220,16 

Reservering vervoerskosten (teruggestort door Zeebra tours) 1182,05 

Resteert 311,09 

Niet alle ouders betalen de bijdrage voor de schoolreis bij aanvang van het schooljaar. Sommige 

ouders kiezen ervoor om de ouderbijdrage in twee delen over te maken. In bovenstaand overzicht 

ontbreekt nog 12x € 35,00 = € 420,00 aan schoolreisvergoeding. Dit bedrag zullen we waarschijnlijk 

nodig hebben voor de meerkosten van het vervoer naar Bellewaerde. We verwachten dat we voor 

komend schooljaar twee bussen nodig hebben i.p.v. één grote. Hierover later meer. 

Na overleg en met instemming van de oudergeleding van de MR zullen we het overschot van dit 

jaar gebruiken om komend schooljaar iets extra’s te organiseren zoals springkussens of ander groot 

speelmateriaal bij de opening van het IKC of één van de andere activiteiten die gepland staan. 

Ouderbijdrage 2020 - 2021  

In de schoolkalender staat de ouderbijdrage voor komend schooljaar vermeld. Deze is vastgesteld 

met instemming van de oudergeleding van de MR van school. Wilt u bij betaling de naam van uw 

zoon of dochter en de groep vermelden, zodat we alles correct kunnen administreren.  

Alvast bedankt! 

Tot slot willen we iedereen nog een fijne  

vakantie toewensen! Het is welverdiend! 

We zien jullie maandag 24 augustus allemaal 

graag weer uitgerust, gezond en wel terug op 

school. 

Het team van De Twijn 


