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NIEUWSBRIEF IKC DE TWIJN 
Professor Zeemanstraat 216 
4532 JM Terneuzen 

CORONA EN AFSLUITEN SCHOOLJAAR 2019—2020 

Over enkele weken ronden we het schooljaar 
af. Normaal gesproken gaat dat gepaard met 
allerlei activiteiten en feestelijkheden, zoals 
de schoolreis, het eindfeest en het afscheid 
van groep 8.  
Als gevolg van de corona maatregelen zal het 
einde van het schooljaar anders verlopen dan 
gebruikelijk. Ook in deze periode moeten we 
ons houden aan de richtlijnen die in het proto-
col ‘opening basisscholen’ staan vermeld.  
 
Eerder al hebben we u laten weten dat de 
schoolreis en het schoolkamp niet door kunnen 
gaan. Dat geldt ook voor het eindfeest; het 
geplande waterspektakel moet worden uitge-
steld tot volgend schooljaar… 

Ook het afscheid van groep 8 ziet er dit school-
jaar anders uit. Omdat we erg terughoudend 
moeten zijn met het aantal volwassenen in 

school, kan het jaarlijkse afscheid met ouders 
erbij helaas niet doorgaan. In overleg met de 
leerlingen wordt door juf Esther een alternatief 
programma opgesteld, zodat we ondanks alle 
beperkingen toch op een leuke en goeie manier 
afscheid kunnen nemen. De kinderen uit groep 
8 en hun ouders worden hierover nog geïnfor-
meerd.  

Op verzoek van de leerlingen zullen we de aller-
laatste dag volgens traditie afscheid nemen van 
al onze schoolverlaters.  Ook dit jaar zullen ze 
allemaal onder luid applaus door de erehaag 
onze school verlaten. We moeten nog wel goed 
bekijken hoe we dat organiseren. Het protocol 
geeft namelijk aan dat we alle groepen zoveel 
mogelijk van elkaar moeten scheiden.  

Of hier ook ouders bij aanwezig kunnen zijn, 
zullen we zsm aan u laten weten. 
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MAATREGELEN i.v.m. CORONA NA DE ZOMERVAKANTIE 

De maatregelen die we op dit moment treffen 
om het risico op besmetting met corona zo 
klein mogelijk te houden, worden na de zomer-
vakantie voortgezet.  

De PO-raad (= een landelijke organisatie die de 
belangen behartigt van alle basisscholen in Ne-
derland) heeft tegen de schoolbesturen gezegd 
dat ze er rekening mee moeten houden dat het 
huidige protocol geldt tot en met december 
2020. Om die reden gaan alle scholen van Per-
specto volgend schooljaar starten met een con-
tinurooster. In dat opzicht verandert er voor 
ons weinig.  

Het handhaven van het protocol heeft wel als 
consequentie dat we geen naschools activitei-

tenaanbod kunnen organiseren voor de periode 
van september tot en met december. Het pro-
tocol laat dit helaas niet toe.  

I.V.M. HET CORONA PROTOCOL 

IS HET (TOT DECEMBER)  

HELAAS NIET MOGELIJK OM  

KOMEND SCHOOLJAAR  

NASCHOOLSE ACTIVITEITEN  

AAN TE BIEDEN.  
Alle feesten en vieringen die we in de periode 
van augustus tot en met december op het pro-
gramma hebben staan, willen we zoveel moge-
lijk door laten gaan. We zullen u per situatie 
informeren over de manier waarop. 
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FORMATIE SCHOOLJAAR 2020-2021 

De formatie voor komend schooljaar is weer helemaal rond. Dit schooljaar zijn we gestart met 6 

groepen. Door de toename van het aantal inschrijvingen, kunnen we komend schooljaar met 7 

groepen starten. In onderstaande tabel kunt u zien met welke groepen we starten en hoe de leer-

krachten worden ingezet.  

Groep Grootte maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Groep 1 2 juf Jony juf Jony juf Jony juf Jony Juf Jony 

Groep 1/2 a 24 meester Bas meester Bas meester Bas meester Bas meester Bas 

Groep 1/2 b 23 juf Els juf Els Juf Els Juf Kim Juf Kim 

Groep 2/3 24 juf Nathalie juf Nathalie juf Nathalie juf Els of 
juf Nathalie 

juf Els 

Groep 4/5 23 juf Monique juf Monique en 
juf Evelien 

juf Evelien juf Monique en 
juf Evelien 

juf Monique 

Groep 6/7 27 meester Peter meester Peter meester Peter meester Peter meester Peter 

Groep 7/8 26 juf Esther juf Esther en 
juf Laure 

juf Esther en  
juf Laure 

juf Esther meester Richard 

Interne  
begeleiding 

  juf Suzan  Juf Suzan  

Toelichting  

Komend schooljaar verwelkomen we weer enkele nieuwe collega’s.  

• Kim Bertram is vierdejaars student aan de PABO. Komend schooljaar rond ze haar opleiding af met een LIO-stage 

op De Twijn.  

• Evelien van Kemseke is zij-instromer. Dit schooljaar (2019-2020) is ze ingezet geweest op ‘t Getij in Kloosterzande. 

Evelien werkt op woensdag in de groep van Monique.  

• Laure van Strien is aangesteld als onderwijsassistent op onze school. Daarnaast volgt ze een opleiding aan de PA-

BO. De stage die ze voor de PABO moet doen, doet ze op de Marijkeschool in Axel. 

Toelichting op de groepsformatie: 

• Groep 1: De groep van juf Jony wordt ook dit jaar weer gecombineerd met de peutergroep. Zoals voorgaande ja-

ren zal vooral juf Bettina vanuit de kinderopvang ingezet worden als pedagogisch medewerker in de peuter– en 

kleutergroep. We starten deze groep altijd met erg weinig leerlingen. Hierdoor hebben we ruimte om alle nieuwe 

leerlingen tot en met december in te laten stromen. In verband met de afspraken die zijn gemaakt met de ge-

meente en de GGD (voorwaarden die gesteld zijn om de samenwerking in de peuter– en kleutergroep mogelijk te 

maken) mogen we maximaal 16 kleuters in deze groep toelaten. Als we dit overschrijden, zullen we gaandeweg 

het schooljaar een nieuwe vierde kleutergroep starten. 

• Groep 1/2 b: Op donderdag en vrijdag werkt juf Kim in groep 1/2 b. Omdat het een LIO-stage betreft, wordt ze 

hierin begeleid door juf Els en juf Nathalie. LIO-stagairs verrichten alle werkzaamheden die van leerkrachten wor-

den gevraagd en worden als volwaardig (startend) leerkracht ingezet. 

• Groep 2/3: Op donderdag wisselen juf Els en juf Nathalie elkaar af. De even weken werkt juf Els. De oneven weken 

werkt juf Nathalie. 
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Vervolg toelichting op de formatie 

• Groep 4/5: Op dinsdag en donderdag is groep 4/5 dubbel bezet. Deze dagen worden ge-

bruikt om extra aandacht en ondersteuning te geven aan leerlingen die dat (mede t.g.v. de 

coronasluiting) nodig hebben. De extra mogelijkheden die we hebben voor ondersteuning en 

remediering kan ook worden ingezet t.b.v. leerlingen uit de groep van meester Peter.  

• Groep 6/7: Lotte de Neve zal komend schooljaar stage lopen in de groep van meester Peter. 

Lotte doorloopt versneld de opleiding tot onderwijsassistent. Onder begeleiding en verant-

woordelijkheid van meester Peter zal Lotte ook een bijdrage kunnen leveren aan het organi-

seren van onderwijs op maat aan groepjes kinderen die extra aandacht nodig hebben.  

• Groep 7/8: Ook in groep 7/8 hebben we meer mogelijkheden dan normaal om extra aan-

dacht te geven aan kinderen die dat nodig hebben. Twee dagen per week zal juf Esther wor-

den ondersteund door Laure van Strien.  

• Met alle extra inzet die we hebben, kunnen we optimaal afstemmen op de onderwijs– en 

leerbehoeften van onze kinderen. Mogelijke achterstanden van leerlingen als gevolg van de 

coronacrisis kunnen we op deze manier goed aanpakken en corrigeren.  

Extra aandacht voor meer– en hoogbegaafde leerlingen. 

• Juf Suzan zal zich komend schooljaar 2 dagen per week inzetten voor het ontwikkelen en 

aanbieden van een afgestemd onderwijsaanbod aan leerlingen die meer– of hoogbegaafd 

zijn. De afgelopen jaren hebben we gemerkt dat deze groep leerlingen meer aandacht ver-

dient. Binnen de onderwijswereld is iedereen het er ondertussen wel over eens dat meer– 

en hoogbegaafde leerlingen niet zomaar alles kunnen en snappen. Ook zij hebben behoefte 

aan begeleiding en instructie op maat.  

We hebben er alle vertrouwen in dat we met deze formatie recht kunnen doen aan ons streven om 

onderwijs op maat te organiseren en aan te kunnen sluiten bij de ontwikkelingsbehoefte van onze 

leerlingen.  

Normaal gesproken werden ook altijd alle groepslijsten via deze nieuwsbrief gedeeld. In verband 

met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is dat niet meer mogelijk. In de loop 

van volgende week zult u per mail worden geïnformeerd in welke groep uw kind(eren) zit(ten). 

Voor vragen of een toelichting kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.  

HOE STAAT HET MET HET INTEGRAAL KIND CENTRUM? 

29 juni komt de 

stuurgroep van 

IKC De Twijn bij 

elkaar.  

De stuurgroep 

bestaat uit de 

regiodirecteur 

van Prokino, 

dhr. Frank van 

Beek, en het 

stafhoofd Onderwijs Ondersteuning en Kwali-

teit van Perspecto, mevr. Isabel van Eck. Zij 

vertegenwoordigd het bestuur van Perspecto.  

De stuurgroep zal 29 juni formeel besluiten of 

De Twijn voldoet aan alle voorwaarden die aan 

een IKC worden gesteld. Als zij positief oorde-

len, kunnen we onszelf formeel IKC noemen.  

Het volledige team heeft er alle vertrouwen in 

dat dit het geval zal zijn. Dat betekent ook dat 

er reden is voor een feestje! Hoe we dat 

(kunnen) vieren, zal vooral afhangen van de 

beperkingen die ons daarbij worden opgelegd 

door de corona maatregelen. Wordt vervolgd… 
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De vrijwillige ouderbijdrage voor komend schooljaar bedraagt: 

VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE SCHOOLJAAR 2020-2021 

Dit schooljaar zijn een aantal activiteiten niet door kunnen gaan. 

Daarnaast zijn ook de schoolreis en het schoolkamp voor groep 8 

geannuleerd.  

De ouderbijdrage is zo vastgesteld dat we geen reserve opbouwen. 

Met andere woorden, alles wat we ontvangen, geven we ook weer 

uit. Er wordt niet gespaard of gereserveerd. Omdat niet alles door-

gegaan is, hebben we dit jaar geld over. Met de ouders van de IKC-

raad hebben we besproken wat we hiermee kunnen/moeten doen. We zijn op het volgende uitge-

komen: 

1. We brengen de uitgaven en inkomsten van dit schooljaar voor iedereen in beeld, zodat dui-

delijk is wat we hebben uitgegeven en wat er nog staat aan mogelijke reserve. Dit overzicht 

ontvangt u later nog. 

2. Het restant van schooljaar 2019-2020 wordt toegevoegd aan de inkomsten van 2020-2021 

en gebruikt om een paar feesten extra groot op te zetten. Afhankelijk van de hoogte van het 

restant kunnen we er ook voor kiezen om de bijdrage voor 2020-2021 naar beneden aan te 

passen. 

3. De bijdrage die de ouders hebben betaald voor het schoolkamp van groep 8 wordt terugge-

stort. 

4. De bijdrage voor de schoolreis wordt niet terugbetaald. Ouders die de schoolreis al hebben 

betaald, moeten dat voor komend schooljaar niet meer doen. Dit geldt ook voor de € 5,00 

bijdrage die ouders van leerlingen uit groep 1 of 2 hebben betaald. Ouders waarvan de kin-

Groep Ouderbijdrage Totaal Inschrijving 

na  

december 

Groep 1 en 2 € 20,00 voor activiteiten en vieringen + 

€   5,00 voor de schooluitstap 

€ 25,00 € 15,00 

Kinderen uit groep 1 en 2 waarvoor dit schooljaar al € 5,00 is betaald voor de schooluitstap  € 20,00 n.v.t. 

Groep 3 t/m 5 € 20,00 voor activiteiten en vieringen +   

€ 35,00 voor de schoolreis . 

€ 55,00 € 45,00 

Kinderen uit groep 3 waarvoor dit schooljaar € 5,00 is betaald voor de schooluitstap € 50,00 n.v.t. 

Kinderen uit groep 4 en 5 waarvoor dit schooljaar € 35,00 is betaald voor de schoolreis € 20,00 n.v.t. 

Groep 6 en  7 € 15,00 voor activiteiten en vieringen +  

€ 35,00 voor de schoolreis 

€ 50,00 € 42,50 

Kinderen uit groep 6 en 7 waarvoor dit schooljaar € 35,00 is betaald voor de schoolreis € 15,00 n.v.t. 

Groep 8 € 15,00 voor activiteiten en vieringen +   

€ 55,00 voor het schoolkamp 

€ 70,00 € 62,50 

€ 35,00 n.v.t. Kinderen uit groep 8 waarvoor dit schooljaar € 35,00 is betaald voor de schoolreis 

U kunt de vrijwillige ouderbijdrage overmaken op IBAN NL 11 RABO 0103 7832 61 

t.n.v. Activiteitencommissie De Twijn o.v.v. ouderbijdrage 20/21 + naam leerling + groep 
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NIEUWS VAN DE KINDEROPVANG 

Alle ouders hebben een nieuw 
intakeformulier meegekregen.  

Mocht die nog niet ingeleverd zijn 
dit graag zo spoedig mogelijk 
doen. 

Inleveren intakeformulieren 

We willen ouders vragen om bij binnenkomst de handen 
van de kinderen te desinfecteren? 

We merken dat het veel tijd kost om bij binnenkomst alle 
handen van de kinderen te wassen. 

Graag de jassen aan de kapstok, schoenen erbij op de 
vloer en tassen bovenop de kapstok. 

CORONA MAATREGELEN 

De kinderopvang groeit! 

 

 

 
De kinderopvang van Juultje de Twijn blijft groeien en 
ontwikkelen. 

Dit betekent dat we gestart zijn met een aparte peuter-
groep. Dit is groep 2. De peuters van 2 tot 4 jaar worden 
in de ochtend opgevangen in groepsruimte 2.  

Hierdoor kunnen we een nog beter aanbod op maat ver-
zorgen en is er meer rust voor de baby's en dreumessen.  

In de zomervakantie zal er een doorbraak komen tussen 
het lokaal van de peuter-kleuterklas en  de peutergroep.  

Op deze manier kunnen we nog nauwer samenwerken 
met de peuters en de kleuters. 

Voor de bso is er een aanvraag gedaan voor uitbreiding 
tot 30 kinderen. Na de zomervakantie zullen we hiermee 
starten. 

Alle veranderingen kunt u vinden in het locatieplan op 
het ouderportaal. 

De bso gaat in de zomervakantie 
'een reis rond de wereld maken'.  

Er staan allerlei leuke activiteiten 
gepland en iedere week staat er 
een ander continent op het pro-
gramma. 

Op het kdv zullen we ook gaan 
werken met dit thema. 

Veranderingen in het team kinderopvang 

We nemen deze maand afscheid van juf Beyza.  

Dit vinden wij allen erg jammer maar we wensen haar 
veel geluk met haar nieuwe baan. 

Denise Maes komt Juultje de Twijn versterken. 

Zij wordt ingezet in groep 1 op het kinderdagverblijf.  

IKC-RAAD 

Voor de IKC-raad zijn we nog op 

zoek naar een ouder van de  

opvang. 

De IKC-raad komt 6 keer per jaar 

bij elkaar en bespreekt zaken die 

de ontwikkeling van school en de 

opvang betreffen. Interesse?! 

Neem snel contact met ons op! 

 
Contractuitleg en ruilbeleid: 

In het ouderportaal kunt u uitleg vinden over  

het herziende ruilbeleid. 


