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NIEUWSBRIEF IKC DE TWIJN 
Professor Zeemanstraat 216 
4532 JM Terneuzen 

HULP GEZOCHT - ACTIVITEIT ‘BOOM ZOEKT PLEIN’ 

Woensdag 18 maart vieren 
we op school de nationale 
boomfeestdag. Dat doen we 
niet zomaar! 
Door de gemeente Terneu-
zen en Natuur&Zo zijn we 

uitgekozen om deel te nemen aan ‘Boom zoekt 
schoolplein’. In kader van boomplantdag krijgt 
onze school enkele fruitbomen, klimplanten en 
ander zaaigoed om ons plein groener en aan-
trekkelijker te maken.  

De gemeente heeft De Twijn voor dit project 
uitgekozen als waardering en steuntje in de rug 
voor alle acties die we zelf ondernemen om ons 
plein kind vriendelijker, aantrekkelijker en groe-
ner te maken.  

Woensdag 18 maart zal groep 7 in drie groepjes 
op verschillende plaatsen op het plein planten 
en zaaien. Voor deze activiteit zijn we nog op 
zoek naar ouders die hierbij willen helpen.  

Interesse? Stuur dan even een mailtje naar 
school. We kunnen uw hulp goed gebruiken!  

Graag tot woensdag 18 maart! 

18 maart Boomfeestdag 

IKC-ontwikkeling 

Hoe handelen we bij te 

laat komen? 

Nieuws van de kinder-

opvang 

Aanpassing speel ruim-

te voor de bovenbouw 

Schoolplein 2.0 

Even voorstellen: 

• Aan-Z 

• Ergotherapie 
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IKC-ONTWIKKELING   “Hoe staan we ervoor?” 

De vervanging van de directie in Hulst is tot de zomervakantie verlengd. Dit betekent dat we het 
formele verzoek om IKC te worden hebben uitgesteld tot juni. Tussentijds zitten we natuurlijk 
niet stil!! 

De samenwerking van school en de kinderopvang wordt steeds groter. Zo is het onder andere 
mogelijk geweest om een extra groep 1 te starten. Juf Ellen en juf Bettina, allebei formeel in 
dienst van Prokino, zijn de leerkrachten van deze nieuwe groep. Ze werken hierbij nauw samen 
met juf Els en meester Bas.  

Zo zal ook de organisatie van het naschools activiteitenaanbod grotendeels worden uitgevoerd 
door één van de collega’s van de kinderopvang. Juf Bianca, die met al haar inzet en creativiteit de 
BSO een enorme boost heeft gegeven, zal voortaan haar creativiteit ook inzetten bij het opzetten 
en organiseren van de naschoolse activiteiten.  

Tot slot zijn we volop bezig om ons voorzieningenaanbod uit te breiden, zodat u met allerlei vra-
gen bij ons terecht kunt. 1 keer per maand houdt de GGD spreekuur op school. Daar komen nu 
Aan-Z en ergotherapie bij. Verderop in deze nieuwsbrief stellen deze medewerkers zich aan u 
voor.  

Samen werken aan een uitdagende en groene speelomgeving! 
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REGELS EN RICHTLIJNEN BIJ AFWEZIGHEID EN TE LAAT KOMEN 

Wanneer bellen we naar de ouders/ verzorgers 
van onze leerlingen bij ziekte? 
 
Uitgangspunt 

Iedere leerling is weleens ziek. Vaak duurt de afwezigheid 

door ziekte één of twee dagen.  

Toch missen de kinderen dan belangrijke lessen. En dat niet 

alleen, ook de aansluiting in het contact met vrienden, 

vriendinnen en medeleerlingen is langdurige afwezigheid 

niet bevorderlijk. 

Ziekmelding 

We verzoeken ouders om hun kind niet via de e-mail ziek te melden.  

Kinderen die niet ziek of afwezig gemeld zijn, worden als ongeoorloofd genoteerd. 

Afwezigheid door bijv. ziekte 

Als kinderen na drie dagen nóg afwezig zijn, wordt contact gezocht met de ouders/ verzorgers van 

deze leerlingen. 

We kunnen dan polsen hoe het met het kind gesteld is: is er iets ergs aan de hand? Ook kunnen 

we gelijk onze zorgen uiten omtrent de afwezigheid van het kind op school. 

Contact wordt in de eerste plaats telefonisch gemaakt.  

Bij geen gehoor wordt er via de e-mail contact gezocht.  

 

In enkele gevallen gaan we op huisbezoek. Denk hierbij aan ziekenhuisopname of als ze door li-

chamelijke kwetsuren niet van huis kunnen. Bij een tweede periode langdurige ziekte kan er een 

afspraak gemaakt worden voor een gesprek, denk hierbij aan het vermoeden van misbruik maken 

van de situatie. In dit gesprek vertellen de leerkrachten wat de consequenties kunnen zijn van te 

laat komen (= melding leerplichtambtenaar en gemiste onderwijstijd t.b.v. (sociale en cognitieve) 

ontwikkeling). Na de derde langdurige periode afwezigheid neemt de leerkracht na overleg met 

directie contact op met de leerplichtambtenaar. 

 

Afwezig door te laatkomen.  

Bij kinderen die te laat op school zijn (ná de tweede bel) wordt dit ook genoteerd in Parnassys.  

Na drie keer binnen een periode van 4 weken worden ouders/ verzorgers gebeld. 

Bij herhaaldelijk te laat tijdens verschillende periodes kan er een afspraak gemaakt worden voor 

een gesprek. In dit gesprek vertellen de leerkrachten wat de consequenties kunnen zijn van te laat 

komen (= melding leerplichtambtenaar en gemiste onderwijstijd t.b.v. (sociale en cognitieve) ont-

wikkeling).  

Na de derde langdurige periode te laatkomen neemt de leerkracht na overleg met directie  

contact op met de leerplichtambtenaar.  

 
Onlangs is door het team het protocol ‘Regels en richtlijnen bij afwezigheid en te laat komen’ 

vastgesteld. Met het publiceren hiervan treedt het ook in werking. Voor u als ouder, verzorger 

is het belangrijk om te weten hoe we handelen als leerlingen (ongeoorloofd) afwezig zijn.  

De laatste weken komt het steeds vaker voor dat kinderen te laat op school arriveren. Voor de 

kinderen zelf is dit niet prettig. Ze komen een klas binnen die net begonnen is en storen hier-

door het opstarten van de dag. Daarnaast missen deze leerlingen het belangrijke leesmoment 

waarmee we in iedere groep de dag starten. Langs deze weg willen we u vragen om erop toe 

te zien dat uw zoon of dochter tijdig op school is.  

                                                                             Alvast bedankt voor uw begrip en medewerking. 
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Wat doen wij? 

De leerkracht die ambulant is maakt een rondje langs de klassen om de afwezigen te noteren na 

8:45. Zij bellen naar ouders/ verzorgers van ‘ongeoorloofd’ afwezigen.  

Leerkrachten bellen naar ouders om leerling op te laten halen. 

Als een leerling ziek is, bel je naar ouders. Let goed op in Parnassys wie je mag bellen voor wat be-

treft ouderlijk gezag e.d.  

De leerkrachten wachten bij twijfel de kleine pauze (10:45) af om te bellen. Zie je het kind spelen, 

bel je niet.  

Bijzonder verlof (Wet op Primair Onderwijs) 

De directie bepaalt volgens onderstaande wet of een leerling in aanmerking mag komen voor bij-

zonder verlof. De directie zet het verlof in Parnassys en geeft dit door aan de leerkrachten van alle 

kinderen van het gezin.  

BIJLAGE “WET OP PRIMAIR ONDERWIJS” 

‘Mag ik mijn kind meenemen op vakantie buiten de schoolvakantie?’ 

U mag uw kind niet meenemen op vakantie buiten de 

schoolvakanties. Doet u dit wel? Dan houdt u zich niet aan 

de Leerplichtwet en bent u strafbaar. Volgens deze wet 

moeten kinderen tussen 5 en 16 jaar naar school. Kunt u 

niet in de schoolvakanties op vakantie door uw werk? Dan 

kunt u toestemming vragen om buiten de schoolvakanties 

op vakantie te gaan. 

Vrij buiten de schoolvakanties 

Soms kunt u niet tijdens de schoolvakanties met uw gezin 

op vakantie. Bijvoorbeeld als uw werk afhangt van seizoenen. In dat geval kunt u 1 keer per jaar  

buiten de schoolvakanties op vakantie gaan. U moet daar wel toestemming voor vragen en een 

werkgeversverklaring toevoegen. 

Toestemming vragen voor vakantie buiten de schoolvakanties 

U vraagt toestemming bij de directeur van de school. Dit moet 8 weken of eerder voordat u op va-

kantie gaat. De directeur mag uw kind vrij geven voor maximaal 10 dagen. Langer op vakantie gaan 

buiten de schoolvakanties mag niet van de wet.  

De directeur vraagt waarom u niet tijdens de schoolvakanties op vakantie kunt. Soms moet u dit 

uitleggen in een verklaring op papier. De directeur beslist of uw kind buiten schoolvakanties op 

vakantie mag.  Bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u dit schriftelijk aan de directeur 

melden.   

Voorwaarden vakantie buiten de schoolvakanties 

Uw kind krijgt alleen vrij om op vakantie te gaan als: 

O U door uw werk niet op vakantie kunt tijdens schoolvakanties.  

O Dit niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie is. 

O U en uw kind dit schooljaar nog niet buiten de schoolvakanties op vakantie zijn geweest.  

Vrij voor bijzondere gebeurtenissen 

Uw kind kan ook vrij krijgen bij bijzondere gebeurtenissen. Bijvoorbeeld bij een begrafenis of huwe-

lijk. Hiervoor moet u toestemming vragen. Dit doet u bij de directeur van de school.  

Bij bijzondere gebeurtenissen kunt u voor meer dan 10 dagen vrij vragen. Dan moet u toestemming 

vragen aan de leerplichtambtenaar. Hij controleert of kinderen naar school gaan. 
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NIEUWS VAN DE KINDEROPVANG 

De afgelopen weken hebben we 
gewerkt aan het thema 'Ik ben een 
kunstenaar'.  
Dit thema hebben we doorgetrok-
ken naar de bso. Er is geverfd, 
gekleid en nog veel meer. Door de 
bso-ers is  een groot kunstwerk 
gemaakt van Keith Haring. 

KUNSTATELIER  

JUULTJE - DE TWIJN 

Juf Nanda komt weer bijna terug van haar zwanger-
schapsverlof. Zij zal eind maart weer starten. Maar voor 
die tijd komt ze met Isea langs. Hiervoor worden de ou-
ders van Juultje nog uitgenodigd om Nanda haar dochter-
tje te komen bewonderen.  

Juf Nanda komt binnenkort langs met Isea 

De kinderopvang groeit! 

De kinderopvang groeit! We verwelkomen in de maand 
maart 7 nieuwe kinderen. Momenteel zijn we aan het 
inventariseren om een aparte peutergroep te kunnen 
starten. Informatie hierover volgt later. 

Uitbreiding van het team kinderopvang 

Ons team is uitgebreid met juf Beyza. Zij zal op beide 
groepen ingezet worden. En ook juf Anne zal ons team de 
komende maanden versterken. Zij s begonnen aan haar 
praktijkexamens. 

Nieuwe inrichting van het BSO - lokaal 

De bso krijgt een nieuwe inrichting om zo nog meer 
speelplezier aan de kinderen te kunnen bieden voor alle 
leeftijden. 
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  AANPASSING SPEELRUIMTE BOVENBOUW 

Meteen na de carnavalsvakantie wordt de 
buitenspeelruimte voor de leerlingen van 
de bovenbouw aangepast. Tot nu toe 
mochten de kinderen van de bovenbouw 
tijdens de pauzes ook in het naastgelegen 
plantsoen en voetbalkooi spelen. Omdat 
we de laatste weken toch regelmatig na 
de pauze conflicten tussen kinderen moe-
ten uitspreken, vinden we het verstandi-
ger om alle kinderen nadrukkelijker in 
beeld te hebben tijdens het spel, zodat 
we snel kunnen bijsturen waar dat nodig 

of gewenst is. Ook worden begin maart de nieuwbouwwoningen opgeleverd. In kader van ‘Beter 
een goede buur, dan een verre vriend’, lijkt het ons goed om rekening met onze nieuwe buren te 
houden.  
De voetbalkooi blijft wel in gebruik. Ieder pauze kan één bovenbouwgroep gebruik maken van de 
kooi om te voetballen. Dit gebeurt om toerbeurt. 
Om ons plein voor alle leeftijden aantrekkelijker te maken is een plan ingediend bij het bestuur 
van Perspecto en de gemeente Terneuzen. Omdat de gemeente Terneuzen formeel eigenaar is 
van het plein, moet zij instemmen met de voorgestelde aanpassingen. Het bestuur van Perspecto 
heeft inmiddels aangeven akkoord te zijn met het ingediende plan.  

OPROEP  

Voor de TSO (de tussenschool-

se opvang) zijn we nog altijd 

op zoek naar ouders die het 

team willen komen verster-

ken. 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!! 

SCHOOLPLEIN 2.0    Spelen, leren, ontdekken 

Een schoolplein met verschillende elementen wordt beter gewaardeerd door kinderen, er wordt 
actiever gespeeld en er is meer sociale interactie. Het nodigt ook uit tot ver-
schillende vormen van spel. 
Op De Twijn willen we onze buitenruimte aan laten sluiten bij de natuurlijke 
behoefte van leerlingen om te spelen, te ontdekken en te leren. Het is de 
ambitie van De Twijn om in de buitenomgeving situaties te creëren waar-
door kinderen worden uitgedaagd om te spelen, te leren, te ontspannen, te 
beleven en te ontdekken.   
 
Op deze manier willen we met ook met de inrichting van ons plein aanslui-
ten bij de individuele ontwikkeling en behoefte van alle leerlingen en de bre-
de talentontwikkeling stimuleren. Naast groen zal er ook ruimte zijn voor 
sport (voetbalkooi, klimmuur, badminton, volleybal) creatieve vorming (een 
wand waar getekend kan worden) en onderwijs (een buitenlesplaats) 
Het complete plan zullen we op een later moment nog aan u presenteren. 
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Beste ouders en verzorgers, 

Ik ben Annemijn Bakx, geboren in Noord-Brabant en sinds mijn 
kindertijd woon ik in de provincie Zeeland. Vanaf de brugklas-
leeftijd heb ik jaren als vrijwilliger op een manege voor mensen 
met een beperking gewerkt. Mijn eerste stage bij een kinderreva-
lidatiecentrum, bevestigde dat het werken met kinderen mij bij-
zonder aanspreekt. Sinds 2009 ben ik afgestudeerd als ergothe-
rapeut en mijn passie ligt bij het werken met kinderen. Inmiddels 
heb ik bij verschillende organisaties gewerkt, zoals een kinder-
dagcentrum voor kinderen met een lichamelijke en/of verstande-
lijke beperking, een ZMLK-school en revalidatiecentra.  
In juli 2017 heb ik de opleiding Kinderergotherapie met succes 
afgerond en sindsdien ben ik geregistreerd kinderergotherapeut. 

Gespecialiseerde kennis en ervaring 
In juni 2012 heb ik de opleiding Sensorische Informatieverwerking met succes afgerond. Als aan-
vulling op mijn kennis over zithouding en mogelijke zit-problemen heb ik de Seminar “Ergo-
dynamisch zitten en rijden” gevolgd. In het werkveld heb ik ervaring opgedaan in het werken met 
kinderen van 4 tot 18 jaar met SI-problemen, autisme en met name met kinderen met een ver-
standelijke en/of lichamelijke beperking. Voor deze laatste doelgroep adviseer ik ook bij het in-
zetten of aanpassen van hulpmiddelen. Tijdens mijn werkzaamheden bij verschillende instellin-
gen heb ik ervaren dat een multidisciplinaire kijk op de problemen die kinderen ervaren zinvol is. 
Ik ben van mening dat verschillende disciplines aanvullend samen kunnen werken om het kind 
zich zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen. 

In 2016 ben ik bij Kinderfysio/Kinderergotherapie Middelburg gaan werken. Vanuit de praktijk 
werk ik bij Juvent op de dagbehandeling, zie ik kinderen van Stichting Lentekind (Middelburg), 
behandel ik kinderen op reguliere basisscholen in Walcheren en zie ik kinderen en ouders met 
uiteenlopende vragen bij mij in de praktijkruimte. Ik zie vooral kinderen met Sensorische Informa-
tieverwerkingsproblemen, kinderen met schrijf-/ fijnmotorische problemen en vragen over de 
ADL-vaardigheden, zoals aan- uitkleden, brood smeren/ snijden, knopen/ritsen/veters strikken 
e.d.  
 
Voor de geïnteresseerden is hier meer informatie over ergotherapie vinden: https://
kinderfysiomiddelburg.nl/ergotherapie/ 
En hier is meer informatie te vinden over Sensorische Informatieverwerkingsproblemen: https://
kinderfysiomiddelburg.nl/prikkelverwerking/ 
 

Aanvullende informatie algemeen:  
Vanuit de basisverzekering wordt 10u ergotherapie per kalenderjaar vergoed. Op dit moment is 
er geen verwijzing van de huisarts nodig om ergotherapie op te kunnen starten.  

 
Als er nog vragen zijn, hoor ik het graag. 

 
Met vriendelijke groeten,  

 
Annemijn Bakx  

Kinderergotherapeut  

 

 

https://kinderfysiomiddelburg.nl/ergotherapie/
https://kinderfysiomiddelburg.nl/ergotherapie/
https://kinderfysiomiddelburg.nl/prikkelverwerking/
https://kinderfysiomiddelburg.nl/prikkelverwerking/
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Beste ouders, verzorgers,  

Graag wil ik mijzelf even voorstellen. Mijn naam 
is Lotte Dierikx. En ik ben werkzaam als sociaal 
werker jeugd en gezin bij aan-z.  Iedereen kan 
bij Jeugd en Gezin terecht met vragen over op-
groeien en het opvoeden van kinderen en jon-
geren. Het Jeugd team biedt hulp, ondersteu-
ning, en geven informatie en advies. Jeugd en 
Gezin gaat samen met de ouders en het kind op 
zoek naar een passend antwoord op de vraag. 
Indien nodig verwijzen wij door naar gespeciali-
seerde hulp.  

Wij als sociaalwerkers van jeugd en gezin willen 
graag met de pedagogisch medewerkers, leer-
krachten, internbegeleiders, GGD  samenwer-
ken. Dit om de drempel tot de toegang jeugd-
hulp te verlagen en om preventiever te gaan 
werken.  Daarom zal ik in de komende tijd 1 

dagdeel in de maand aanwezig zijn op school 
om vragen van leerkrachten en ouders te be-
antwoorden en daarnaast kunnen wij, indien 
ouders hier toestemming voor geven, leerlingen 
zelf een gesprekje aanbieden.  Er kan hierbij 
gedacht worden aan  onderwerpen zoals zelf-
vertrouwen, rouwverwerking, omgaan met 
boosheid en sociale vaardigheden etc.  

Tot binnenkort!  

Tweede dinsdag van de maand 

Dinsdag 11 februari 13.00-16.00 

Dinsdag 10 maart 13.00-16.00 

Dinsdag 7 april 13.00-16.00 

Dinsdag 12 mei 13.00-16.00 

Dinsdag 10 juni 13.00-16.00 

Wie kan groep 7 komen helpen tijdens de nationale Boomfeestdag? 

We zoeken ouders die willen assisteren bij de verschillende activiteiten die de leer-

lingen van groep 7 die dag gaan doen: 

• planten van fruitbomen in ons mini-voedselbos; 

• Planten van klimplanten bij de plantenkas (frambozen en doornloze bramen); 

• Aanleggen van een wilde bloementuin. 

We kunnen uw hulp goed gebruiken!! Graag tot 18 maart!! 


