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HOE STAAT HET MET HET KINDCENTRUM? 

Vorig schooljaar bent u geïnformeerd over 
onze  wens om samen met de kinderop-
vang van Prokino een IKC te vormen, een 
integraal kindcentrum. De gezamenlijke 
studiedagen hebben een gemeenschappe-
lijke missie en visie opgeleverd. Deze was 
opgenomen in de eerste nieuwsbrief van 
dit schooljaar en is ondertussen ook opge-
nomen in de schoolgids 2019/2020. 

Wat is ook alweer een IKC? 
Een integraal kindcentrum is een voorzie-
ning voor kinderen van 0 tot 13 jaar, waar 
je als ouders terecht kunt voor opvang, on-
derwijs en zorg- en welzijn.  
In een IKC werken alle medewerkers 
(onderwijs en opvang) samen in één team 
onder leiding van één IKC directeur.  

Hoe is de stand van zaken op dit moment?  
Alle medewerkers van school en de kinder-
opvang zijn het afgelopen schooljaar in 
werkgroepen aan de slag geweest om ons 
IKC inhoud te geven. De resultaten van de 
werkgroepen zijn verwerkt in een IKC-plan, 
wat is voorgelegd aan het bestuur van Per-
specto en de directie van Prokino.   
Beiden waren erg te spreken over de in-
houd van het plan, maar gaven tevens aan 
dat 1 augustus 2019 nog te vroeg is om te 
starten.  

Wanneer gaan we beginnen? 
We streven ernaar om op 1 januari 2020 als 
IKC te kunnen starten. Tot die tijd gaan we 
uitvoeren wat we in ons IKC-plan hebben 
opgenomen. 

Wat gaat er voor u veranderen? 
Door op te gaan in één organisatie kunnen 
we de kwaliteit van het aanbod verbreden 
en vergroten. Zo gaan we onderzoeken op 
welke manier de naschoolse activiteiten 
gecombineerd kunnen worden met de bui-
tenschoolse opvang, waardoor we meer 
verschillende activiteiten kunnen aanbie-
den.  
Daarnaast onderzoeken we op welke ma-
nier we het zorgaanbod van De Twijn kun-
nen vergroten. Op dit moment  houdt de 
jeugdverpleegkundige elke tweede dinsdag 
van de maand spreekuur op De Twijn. We 
gaan de mogelijkheden onderzoeken om 
ook andere hulpverleners, zoals logopedis-
ten of fysiotherapeuten, hun werk op De 
Twijn uit te laten voeren. 
De informatieverstrekking en de ouderpar-
ticipatie zullen sowieso veranderen. Zo 
worden de MR van school en de OR van de 
kinderopvang samengevoegd tot één IKC-
raad.  
Met ingang van het nieuwe schooljaar 
wordt alleen nog gecommuniceerd door 
school en de kinderopvang samen. Deze 
nieuwsbrief wordt dan ook verspreid onder 
de ouders van de kinderopvang, aangevuld 
met stukken van en over de kinderopvang. 

Meer interesse? 
In de zomervakantie wordt de website van 
basisschool De Twijn geactualiseerd. Het 
IKC-plan, zoals dat is voorgelegd aan het 
bestuur, zal dan op de website gepubli-
ceerd worden.  
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SCHOOLFRUIT EN SCHOOLGROENTE 
Enkele maanden geleden hebben we uw mening gevraagd over de gezamenlijke inkoop van 

schoolfruit en schoolgroente. Hierover is een korte enquête uitgezet onder alle ouders en verzor-

gers. In totaal hebben we 121 enquêtes verstuurd. We hebben 50 reacties gekregen, waaruit we 

kunnen opmaken dat het onderwerp veel ouders aanspreekt.  

 

Op de afbeeldingen kunt u zien hoe er gestemd is. 
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De resultaten van de enquête zijn door de MR 

van school besproken. Hoewel de leden van de 

MR zich goed kunnen vinden in de uitgangs-

punten van de gezonde school, waaronder het 

stimuleren van gezonde voeding en gezond 

drinken, zijn ze van mening dat we niet moeten 

overgaan tot het gemeenschappelijk inkopen 

van fruit en groente.  

De oudergeleding van de MR heeft dan ook 

negatief geadviseerd. De volgende overwegin-

gen hebben hierin een rol gespeeld: 

 Er zijn veel gezinnen waarvoor 70 euro 

per kind een flinke financiële belasting 

is. Door slim inkopen te doen, het kopen 

van aanbiedingen en seizoensfruit, zijn 

deze gezinnen goedkoper uit. 

 Kinderen en ouders hebben geen in-

vloed op de keuze van de pauzesnack. Je 

betaald hierdoor als ouder ook voor 

fruit of groente die het kind niet lust. 

Hierdoor betaal je dubbel, omdat je dan 

zelf toch iets anders meegeeft. 

De directeur, bij de MR-vergadering aanwezig 

als adviseur, en de personeelsgeleding van de 

MR kunnen zich goed vinden in de overweging 

van de ouders om negatief te adviseren. Er 

wordt dus geen definitief voorstel gedaan om 

centraal fruit in te kopen. De aanbieders van 

schoolfruit, waaronder ‘t Boertje, zijn hierover 

inmiddels geïnformeerd. 

5 DAGEN FRUIT ETEN EEN SUCCES! 

Hoewel we eigenlijk pas volgend schooljaar 

starten met 5 dagen fruit of groente als pauze-

snack, zien we dat nagenoeg alle kinderen nu al 

elke dag fruit of groente als snack meekrijgen.  

Langs deze weg willen we jullie bedanken voor 

alle medewerking!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  NIEUWE LEDEN OUDERGELEDING MR:  

  EVEN VOORSTELLEN 

 
Ik ben Jana Richter en mama van Paco Verschuur uit groep 3. 
Sinds 10 jaar woon ik in Nederland. Oorspronkelijk kom ik uit Berlijn. Daar heb ik mijn  
koks- en boekhoudersopleiding gevolgd en afgerond. Daarna heb ik in verschillende restaurants 
gewerkt. In sommige ook als leidinggevende. De laatste 8 jaar voordat ik naar Nederland kwam, 
was ik chef-kok in een schoolkeuken in Berlijn. Dat is ook één van mijn passies: koken met en 
voor kinderen. In Nederland was ik mede-eigenaar van Kaja's Catering. Mijn tweede passie, 
buffetten verzorgen. Later is het Kaasspeciaalzaak en Catering Kaja's geworden. 
Op school geef ik kooklessen als naschoolse activiteit. Verder heb ik met nog twee mama's het 
toneel opgestart als naschoolse activiteit. 
Heeft iemand vragen of dingen die in de MR moeten gezegd worden, spreek mij gerust aan. 
 
 
Ik ben Evelien Geerts,  moeder van 4 kinderen waaronder Emma Verbiest uit groep 6 en Douwe 
uit groep 5. Mijn oudste 2 hebben ook op de Twijn (nou ja, toen nog de Zuidlandschool) gezeten 
dus ik loop al een tijdje rond op school en heb al veel zien veranderen. 
In het dagelijkse leven werk ik op DOW als schoonmaakmedewerkster. In mijn vrije tijd geef ik 
training aan de aspiranten bij de volleybalvereniging en hou me bezig met een hoop hobby's. 
Tevens ben ik ook lid van de AC op school. 
Hopelijk kan ik een positieve bijdrage leveren in de MR. 
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Onlangs is door het schoolteam The Daily Mile 

geëvalueerd.  Met The Daily Mile rennen of lo-

pen alle kinderen iedere dag een kwartier rond-

jes. Hierdoor krijgen ze meer lichaamsbewe-

ging, krijgen ze meer conditie en kunnen ze zich 

beter concentreren tijdens de lessen die tot de 

pauze van 10.45 uur op het programma staan. 

Omdat iedereen, leerlingen en leerkrachten, 

enthousiast is over het verloop van de proef, 

komt The Daily Mile vanaf volgend schooljaar 

dagelijks op het rooster. Hierdoor wordt de 

roostertijd voor lichaamsbeweging wekelijks 

met 75 minuten uitgebreid.  

Alle kinderen willen graag meelopen. Wilt u er 

rekening mee houden dat het moeilijk lopen is 

op strandslippers. Ook voor het spelen tijdens 

de pauze is het voor kinderen prettig om 

schoeisel te dragen waarmee ze tikkertje kun-

nen spelen of kunnen rennen.  

THE DAILY MILE VAST ONDERDEEL OP HET ROOSTER 

KOMT U OOK? 

Het schooljaar is weer voorbij gevlogen! Nog enkele dagen en het jaar zit er alweer op. Voor het 

zover is willen we u nog uitnodigen voor twee speciale momenten. 

Aanstaande vrijdag vieren we het einde van het schooljaar. ‘s Morgens is er een activiteit voor alle 

leerlingen. ‘s Middags laten de kinderen van toneel en het dansen zien wat ze de afgelopen perio-

de hebben gedaan tijdens de naschoolse activiteiten. We nodigen u  van harte uit om naar de 

toneelvoorstelling en de dansdemonstratie te komen bekijken. We starten om 13.00 uur. 

Donderdagochtend 4 juli zwaaien we om 12.00 uur alle kinderen uit die onze school gaan verla-

ten. Traditiegetrouw gaan ze één voor één onder de bloemenboog door en worden ze onder luid 

applaus door alle kinderen, leerkrachten en aanwezige ouders uitgezwaaid. Het zou leuk zijn als u 

hierbij aanwezig kunt zijn. 

Namens alle medewerkers 

van De Twijn wens ik  

iedereen alvast een  

prettige vakantie! 


