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REGELS EN AFSPRAKEN - SAMEN VERANTWOORDELIJK 

In deze nieuwsbrief willen we nogmaals enkele 

regels en afspraken van onze school opnieuw 

onder de aandacht brengen.   

Als regels of afspraken niet meer duidelijk zijn, 

kan dat de aanleiding zijn voor misverstanden 

en onvrede.  Om dat te voorkomen,  is het be-

langrijk om niet alleen de regels en afspraken 

nogmaals aan te halen, maar vooral ook toe te 

lichten waarom we deze regels belangrijk vin-

den voor onze schoolorganisatie. 

Wat we met onze regels en afspraken willen 

bereiken is het organiseren van een structuur 

die duidelijkheid en veiligheid biedt voor alle 

betrokkenen.  Daarbij gaat het niet alleen om 

onze kinderen,  maar ook om de leerkrachten,  

de ouders en de verzorgers. 

De manier waarop we met elkaar omgaan moet 

ook voor iedereen gelijk zijn. Dit houdt in dat 

regels en afspraken ook consequent nageleefd 

moeten worden. Wat geldt voor de één, geldt 

ook voor de ander. Hiervoor zijn we samen ver-

antwoordelijk.  
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AANPASSING VAN DE GROEPSBEZETTING 

Ashley Bijland heeft helaas na één week werken in groep 3 en 4/5 definitief moeten besluiten om 

haar taken als leerkracht op onze school te beëindigen. Ashley kampt met hardnekkige stemband 

problemen. Doorgaan met lesgeven kan de consequentie hebben dat zij haar stem blijvend be-

schadigd. Om dit te voorkomen heeft ze besloten om een lange periode van rust in te lassen. Zo 

kan haar stem herstellen en loopt ze  geen risico om blijvend arbeidsongeschikt te worden.  

Het lerarentekort speelt helaas ook in Zeeuws-Vlaanderen. Dit houdt in dat er pas m.i.v. 1 decem-

ber een leerkracht, Jony D’Hont, beschikbaar is om structureel de lesdagen  in groep 3 en 4/5 

over te nemen.   

Jony is voor de meeste collega’s van De Twijn een oude bekende. Enkele jaren geleden heeft ze, 

tot volle tevredenheid, langdurig op onze school vervangen. We zijn dan ook erg blij dat ze ons 

team komt versterken. Officieel begint Jony in de week van 2 december, maar ze zal deze week al 

starten op donderdag om de bezetting van gr. 3 en 4/5 de komende weken mogelijk te maken. 
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BEZETTING GROEP 3 EN GROEP 4/5 TOT EN MET 1 DECEMBER 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

28 oktober 29 oktober 30 oktober 31 oktober 1 november 

Juf Nathalie Juf Nathalie Juf Suzan Juf Jony Juf Nathalie 

4 november 5 november 6 november 7 november 8 november 

Juf Nathalie Juf Nathalie Juf Nathalie Juf Jony Juf Nathalie 

11 november 12 november 13 november 14 november 15 november 

Juf Nathalie Juf Nathalie Juf Nathalie Juf Jony Juf Nathalie 

18 november 19 november 20 november 21 november 22 november 

Juf Nathalie Juf Nathalie Juf Fleur Juf Jony Juf Nathalie 

25 november 26 november 27 november 28 november 29 november 

Juf Nathalie Juf Nathalie Juf Suzan Juf Jony Juf Nathalie 

Ellen van de Wetering zal tot 1 december de woensdagen in groep 4/5 werken. Dit heeft ze eerder 

dit jaar ook al tot volle tevredenheid gedaan.  

Vanaf 1 december zal juf Nathalie weer elke maandag, dinsdag, woensdag en (1x per 14 dagen) op 

donderdag werken. Zij heeft tijdelijk haar werkdagen aangepast om de bezetting van groep 3 rond 

te kunnen krijgen.  

Groep 3 

We wensen Jony alvast veel werkplezier en succes toe op onze school  

en  

wensen Ashley veel sterkte en beterschap bij het herstel van haar stem. 

EHBO 

Bij voldoende belangstelling bieden we op De 

Twijn een cursus eerste hulp aan voor ouders 

en verzorgers. Deze cursus bestaat uit 6 bijeen-

komsten en is gericht op eerste hulp bij onge-

vallen in en rondom thuis. Indien dat gewenst 

is, kan de cursus uitgebreid worden met een 

bijeenkomst reanimatie. De cursus is gratis en 

wordt op school gegeven door Rinus van Leeu-

wen. Bij voldoende interesse kunnen we in 

overleg de dagen en het tijdstip vaststellen 

waarop de bijeenkomsten zijn. Interesse? Geef 

jezelf op door een mailtje naar school te sturen! 

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. 

NIEUW CURSUSAANBOD OP DE TWIJN VOOR OUDERS!! 
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  REGELS EN AFSPRAKEN - SAMEN VERANTWOORDELIJK 

Kinderen moeten op tijd op school zijn.  

 Kinderen die te laat zijn, vinden dat zelf vaak erg vervelend. Ze komen tijdens de les de 

klas binnen en staan zo ongewild in het middelpunt van de belangstelling. Daarnaast missen kin-

deren die structureel te laat komen te veel onderwijsleertijd. Met name het ochtendmoment 

wordt ingezet ten behoeve van de ontwikkeling van het technisch lezen. Het maken van veel 

‘leeskilometers’ is een wezenlijk onderdeel van de didactische aanpak die wij op onze school han-

teren. Uit ervaring weten we dat kinderen die onvoldoende leestijd krijgen leesachterstand kun-

nen oplopen. 

In kader van de leerplicht moeten we te laat komen registreren. Structureel te laat komen moet 

wettelijk gezien gemeld worden bij de leerplichtambtenaar.  

Alle leerlingen van groep 3 tot en met 8 staan om 8.25 uur in de rij en gaan onder begeleiding 

van de leerkrachten (zonder ouders) naar binnen. 

 We streven er naar om alle beschikbare lestijd optimaal te benutten. Dit houdt in dat we 

de lessen om 8.30 uur willen starten. Dit is mogelijk als alle kinderen ook daadwerkelijk om 8.25 

uur, het eerste belsignaal, in de rij staan. Als ouders mee naar binnen gaan, houdt dat de vlotte 

start van de lesdag op. We willen dan ook iedereen verzoeken om dit niet te doen. Dagelijks 5 

minuten later starten betekent op jaarbasis een verlies aan onderwijstijd van ruim 3 1/2 lesdag! 

Kleuters kunnen vanaf 8.15 uur door de ouders naar school worden gebracht.  

 In tegenstelling tot de leerlingen van groep 3 tot en met 8 kunnen ouders van leerlingen 

uit groep 1 en 2 gebruik maken van een inloopmoment. Dit moment, van 8.15 uur tot 8.25 uur, 

kunt u gebruiken uw zoon of dochter te helpen bij het ophangen van de jas, het begeleiden naar 

de tafel, afscheid nemen of kort nog even iets vragen of doorgeven aan de leerkracht.  

De leerkrachten openen ‘s morgens de ingang bij de kleutergroepen om 8.15 uur. 

Om ervoor te zorgen dat de leerkrachten ’s morgens voldoende tijd hebben om voor te bereiden 

willen wij u dringend verzoeken om niet voor 8.15 uur naar school te komen.  

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!! 
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Kleuters kunnen om 14.15 uur op het kleuterplein worden opgehaald. 

 In alle vertrouwen brengt u uw zoon of dochter iedere dag naar school, waarbij u er terecht 

van uitgaat dat we goed voor uw zoon of dochter zullen zorgen. Dit houdt onder andere in dat we 

graag goed zicht hebben op de wijze waarop kinderen onze school verlaten. Worden ze door de juis-

te persoon opgehaald? Verlaten ze het plein niet zonder begeleiding? Om er zeker van te zijn dat de 

kleuterleerkrachten hun zorgtaak ook effectief kunnen uitvoeren, willen wij u vragen om uw kind op 

te halen op het kleuterplein. 

Contact met de leerkrachten opnemen na schooltijd. 

 Het komt regelmatig voor dat ouders onder schooltijd contact opnemen met een van de 

leerkrachten. Vaak gaat het hierbij om vragen of mededelingen die heel praktisch gericht zijn. De 

aankondiging van een doktersbezoek bijvoorbeeld of het verzoek tot het maken van een afspraak. 

Het komt ook voor dat ouders voor aanvang van de lesdag nog even bijgepraat willen worden over 

de vorderingen van hun zoon of dochter en daarvoor de leerkracht buiten in de rij aanspreekt. 

Hoewel we u graag van dienst zijn en te woord willen staan, willen wij u vragen om dit voortaan te 

doen na schooltijd. Op deze manier kunnen we er samen voor zorgen dat de lessen op tijd kunnen 

starten en tussentijds niet worden onderbroken. Daarnaast hebben de leerkrachten na schooltijd 

meer tijd en rust om u goed te woord te staan en in te gaan op uw vraag of verzoek.  

Gymmen alleen met gymkleding. 

 Vanuit hygiënische overwegingen kunnen kinderen van groep 3 tot en met 8 uitsluitend 

meedoen met de gym als ze gymkleding bij hebben. Kinderen die geen gymkleding bij hebben 

kunnen helaas niet deelnemen. Deze tijd kunnen ze dan gebruiken om werk in te halen of werk 

extra te oefenen. De kinderen die schoolwerk doen omdat ze geen gymspullen bij hebben, blijven 

niet zonder toezicht achter in de klas, maar maken hun werk in de gymzaal. 

De leerlingen van de kleutergroepen hebben alleen gymschoenen nodig. Deze blijven op school, 

zodat de gymschoenen altijd voor handen zijn. Als uw zoon of dochter uit de gymschoenen ge-

groeid is, zal de leerkracht dit aan u meedelen zodat u nieuwe kunt aanschaffen.  

Geen speelgoed of speeltjes meenemen naar school. 

Het is regelmatig voorgekomen dat speelgoed of speeltjes van thuis op school stuk zijn gegaan. 

Het is voor ons niet mogelijk om te achterhalen wat er in die gevallen precies gebeurd is. Wel is 

er altijd sprake van een teleurgesteld en verdrietig kind. Om dit te voorkomen is het verstandig 

om geen speelgoed van thuis mee te laten nemen.  

Daarnaast stoort het erg tijdens de lesdag omdat kinderen door de speeltjes van hun taak wor-

den afgeleid. Ook als de leerkracht ze laat opbergen in de laatjes is het moeilijk ervan af te blij-

ven. 

Samen zorg dragen voor optimale  aandacht 
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Inschrijfformulieren voor vieringen en activiteiten die niet op tijd zijn ingeleverd, kunnen niet 

meer verwerkt worden.  Kinderen kunnen dan (ook tot onze spijt) niet meer deelnemen. 

 Om onze activiteiten en vieringen goed voor te kunnen bereiden willen we altijd vooraf 

weten welke kinderen deel gaan nemen. We doen dit door middel van inschrijfformuliertjes. Deze 

moeten voor een bepaalde datum worden ingeleverd. Na het verstrijken van de inschrijfdatum 

gaan leden van de activiteitencommissie om boodschappen. De activiteitencommissie doet inko-

pen op basis van het aantal deelnemers. Daarnaast wordt het aantal begeleiders van activiteiten 

vastgesteld op basis van het aantal deelnemende kinderen.  Vooraf weten hoeveel kinderen er 

deelnemen is voor ons dus erg belangrijk. Het is namelijk erg lastig organiseren als niet duidelijk is 

hoeveel we moeten inkopen (met het risico dat we kinderen teleurstellen omdat we te weinig 

hebben) of hoeveel begeleiders er nodig zijn om een activiteit prettig en veilig te laten verlopen. 

Het is dus zaak om de inschrijfformulieren tijdig bij de leerkracht in te leveren. 

Gezonde school - voedingsbeleid 

Kinderen die goed in hun vel zitten, presteren beter. Daarom besteden we op De Twijn de nodige 

aandacht aan een gezonde leefomgeving en een gezonde leefstijl. Dit doen we o.a. door het reali-

seren van een gezond binnenklimaat, het aanleggen van een groene speel- en leeromgeving en 

het inroosteren van extra tijd voor lichaamsbeweging. Daarnaast hebben we ook voortdurend 

aandacht voor het pedagogisch klimaat en de veiligheid op onze school. 

Het stimuleren van het eten en drinken van gezonde producten zoals fruit, groente en water is 

ook onderdeel van ons gezonde school beleid. 

Als gevolg van verkeerde eetgewoonten en te weinig beweging, wordt door de GGD tijdens de 

periodieke controles van basisschoolleerlingen geconstateerd dat het aantal kinderen met over-

gewicht toeneemt. Dit zien we ook bij ons op school terug. 

Overgewicht op jonge leeftijd kan grote gevolgen hebben voor nu en later. Denk aan pesten, min-

derwaardigheidsgevoel, niet goed kunnen meekomen met sport of bewegingsactiviteiten. Daar-

naast zijn er nog de gezondheidsrisico’s op latere leeftijd zoals diabetes, hart- en vaatziekten of 

een hoge bloeddruk.  

Omdat kinderen een groot deel van de week op school doorbrengen, is onze omgeving uitermate 

geschikt om overgewicht preventief aan te pakken. Dat doen we samen met de ouders/

verzorgers, maar vooral met onze leerlingen. Het voedingsbeleid van De Twijn is dan ook door de 

MR en onze leerlingenraad geaccordeerd en vastgesteld 

In deze nieuwsbrief willen we nogmaals enkele items uit ons voedingsbeleid benadrukken.  

Er samen voor zorgen dat we kinderen niet moeten teleurstellen 
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Alle leerlingen eten elke dag fruit of snackgroente tijdens de kleine pauze. 

 Tijdens de kleine pauze eten alle kinderen een gezonde snack. Hieronder verstaan we fruit, 

groente, ongezouten noten of gedroogd fruit zoals rozijntjes of krenten. Dus geen ‘gezonde’ koeken, 

repen, rijstwafels, enz…  

Regelmatig zien we dat kinderen erg veel fruit of groente mee krijgen. Om te voorkomen dat er node-

loos voedsel wordt weggegooid, is het verstandig om niet teveel mee te geven. Vraag voor de zeker-

heid even bij uw zoon of dochter na hoeveel hij of zij mee wil nemen.  

Voor de leerkrachten in de onderbouw is het handig om het fruit- of groentehapje thuis alvast schoon 

te maken of te schillen. De kinderen hebben ongeveer 15 minuten om iets te eten en te drinken. Het 

onderwijsleerprogramma komt onder druk te staan als de leerkrachten meer tijd voor het pauzehap-

je moeten reserveren omdat ze eerst nog appeltjes, kiwi’s of sinaasappels moeten schillen.  

Zorg voor een gezonde lunchtrommel 

 Als school kunnen we u natuurlijk niet opdragen wat u uw kind als lunch moet geven. Dat 

willen we ook helemaal niet. Wel vinden we het belangrijk om het nuttigen van gezonde voeding te 

stimuleren. Er vaak zien we lunchtrommels met ham-kaas croissantjes, frikandellenbroodjes, donuts, 

gevulde koeken i.p.v. brood met beleg.  

Leren is een activiteit die veel energie vraagt. Onder andere om die reden is het belangrijk dat kin-

deren gezonde voeding gebruiken, zodat ze de juiste voedingsstoffen binnen krijgen om actief, be-

trokken en geconcentreerd de dag door te komen. 

Daarnaast hebben veel kinderen te veel snoep in de lunchtrommel. Te veel suikers hebben een nega-

tief effect op de concentratie van kinderen. Waar kinderen eerst erg veel energie krijgen van de sui-

ker, volgt al snel een daling van de suikerspiegel in het bloed, wat lusteloosheid en verlies aan con-

centratie ten gevolge heeft. Het spreekt voor zich dat dit een negatief effect heeft op de leerontwik-

keling en de onderwijsprestaties. Dit geldt ook voor drankjes waarin veel suikers zitten. 

Drinken van water, koude thee (zonder suiker) of natuurlijke fusion drankjes. 

Omdat kinderen doorgaans te weinig vocht binnen krijgen, stimuleren we onze leerlingen om door-

heen de schooldag voldoende te drinken. Om de reden die hiervoor genoemd is, stimuleren we het 

drinken van drankjes waar geen suiker aan toegevoegd is.  

U kunt uw zoon of dochter helpen bij het concentreren door geen suikerhoudende drankjes mee te 

geven naar school. In ons voedingsbeleid kunt u lezen welke drankjes gezond zijn en welke drankjes 

(te veel) suikers bevatten. U vindt ons voedingsbeleid op onze website. 

We begrijpen dat u uw kind ‘iets lekkers’ mee wilt geven naar school. Om u wat tips en ideeën te  

geven hoe u de lunchtrommel van uw zoon of dochter aantrekkelijk en lekker kunt maken, delen 

we bij deze nieuwsbrief ook een folder uit boordevol ideeën en suggesties die bij ieder kind in de 

smaak zullen vallen. Alvast veel plezier en inspiratie toegewenst!! 


