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NIEUWSBRIEF IKC DE TWIJN 

Professor Zeemanstraat 216 
4532 JM Terneuzen 

IKC DE TWIJN: 1 ORGANISATIE, 1 NIEUWSBRIEF 

Vorig schooljaar zijn  basisschool De Twijn 

en kinderopvang Juultje De Twijn gestart 

met het gezamenlijk opzetten van een in-

tegraal kindcentrum. Eén voorziening voor 

alle kinderen van 0 tot 13 jaar. Geen apar-

te basisschool of opvang meer, maar één 

organisatie met verschillende afdelingen. 

Eén team met één leidinggevende en ook 

één gezamenlijke nieuwsbrief. Vandaag 

ontvangt u hiervan de eerste uitgave. 

In onze nieuwsbrief zullen we niet alleen 

aandacht besteden aan de laatste IKC  

ontwikkelingen. Er komen ook allerlei za-

ken aan bod die uitsluitend betrekking heb-

ben op het onderwijs,  de kinderopvang of 

één van de andere (zorg)voorzieningen die 

deel uitmaken van ons nieuw te vormen 

IKC. 

Door gezamenlijk één nieuwsbrief uit te 

geven willen we alle ouders, verzorgers van 

IKC De Twijn optimaal betrokken bij, en 

informeren over, onze organisatie.  

Heeft u een vraag? Mist u iets in onze 

nieuwsbrief, of heeft u een tip of suggestie? 

Laat het ons vooral weten!  

Informatie over het 

IKC 

Tijdelijke wijziging 

aanwezigheid directie 

Overzicht uitgaven 

vrijwillige bijdrage 

schooljaar 18-19 

Kijk hoe ik groei!  

Nieuwe ontwikkelin-

gen bij de opvang 

IN DIT NUMMER o.a.: 

SEPTEMBER 2019 

Basisschool  

0115 - 613041 

twijn@ogperspectol.nl 

www.de-twijn.nl 

Kinderopvang 

06 - 82507249 

juultjedetwijn@prokino.nl 

www.prokino.nl 

EERSTE BIJEENKOMST VAN DE IKC-RAAD 

De medezeggenschapsraad van school en de oudercommissie van de opvang vormen samen de 

IKC-raad. De IKC - raad is  de formele gesprekspartner van de directie als het gaat om het beleid 

van de organisatie. De bevoegdheden van de OC (oudercommissie) en de MR 

(medezeggenschapsraad) zijn niet hetzelfde. Beiden hebben adviesrecht. Zowel de OC als de MR 

kan gevraagd of ongevraagd advies geven over het gevoerde beleid of de beleidsvoornemens. 

Daarnaast heeft de MR, in tegenstelling tot de OC, ook instemmingsrecht. Binnen de wet op de 

medezeggenschap is precies vastgelegd voor welke 

zaken de schooldirectie instemming aan de MR moet 

vragen. Gaat de MR niet akkoord met een (beleids)

voorstel, dan wordt het voorstel teruggetrokken.    
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De eerste bijeenkomst van de IKC - raad was afgelopen dinsdag 10 september. Op de agenda 

stond o.a. de organisatie van  de IKC - raad,  de verantwoording uitgaven vrijwillige ouderbijdrage, 

een aanpassing in de personele formatie van school en het taakbeleid van school.  

De bijeenkomsten van de IKC - raad zijn openbaar. U kunt de vergadering altijd als toehoorder 

bijwonen. De eerstvolgende vergadering staat gepland op 12 november van 19.30 uur tot 21.30 

uur. Wellicht tot ziens. 

DIRECTIE TIJDELIJK MINDER AANWEZIG - 

AANPASSING VAN INZET IN GROEP 3 EN 7/8 

Op verzoek van het bestuur van Perspecto gaat 

Richard Bertram de komende maanden het 

team van basisschool De Wereldboom uit Hulst 

ondersteunen.  

De directeur van De Wereldboom is wegens 

ziekte langdurig afwezig en moet vervangen 

worden. Zoals inmiddels bij iedereen bekend 

zal zijn, is er een groot tekort aan onderwijs-

personeel. Dit geldt ook voor directeuren.  

Met ingang van maandag 16 september zal  

Richard gemiddeld twee dagen per week afwe-

zig zijn. Zijn taken op De Twijn worden geduren-

de deze dagen waargenomen door Nathalie 

Vermeulen, plaatsvervangend directeur, en Su-

zan van den Berg, intern begeleider.  

De interim taken op De Wereldboom hebben 

ook consequenties voor de personele bezetting 

op onze school. Vanaf 7 oktober wordt de les-

dag van meester  Richard in groep 7/8 ingevuld 

door Suzan van den  Berg.  

Ashley Bijland wordt drie dagen op onze school 

ingezet. Naast haar lesdag op woensdag in 

groep 4/5, zal ze op donderdag en vrijdag in 

groep 3 worden ingezet. 

In verband met de bereikbaarheid van de direc-

tie voor ouders/verzorgers van onze school, 

wordt bekeken of het mogelijk is om de enkele 

dagen vast te stellen waarop Richard altijd in 

Terneuzen aanwezig zal zijn. Bij afwezigheid 

kunt u voor dringende zaken contact opnemen 

met de plaatsvervangend directeur, Nathalie 

Vermeulen. 

Naar verwachting loopt de  vervanging door 

Richard op De Wereldboom tot januari 2020. 

We vertrouwen erop u hiermee voldoende te 

hebben ingelicht en danken u voor uw begrip. 

FORMULIER TOESTEMMING  

PUBLICEREN FOTO’S 

Onlangs hebben alle ouders een formulier ontvangen waarop wij uw toestemming vragen voor 

het publiceren van foto’s op de website en de facebook pagina van school. Dit formulier hebben 

we nog niet van iedereen retour ontvangen. Graag willen we u verzoeken om alsnog aan te geven 

of u hiervoor toestemming geeft.  U kunt het ingevulde formulier ook meenemen naar de ouder-

contactavonden op maandag 23 en dinsdag 24 september. Alvast bedankt! 
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NIEUWE LEDEN VOOR DE ACTIVITEITENCOMMISSIE GEZOCHT!! 

 

De activiteitencommissie (AC) van IKC De Twijn is op zoek naar nieuwe leden. 

Wil je graag meer betrokken zijn bij de opvang of bij school en meehelpen bij 

het organiseren van vieringen of activiteiten, meld je dan nu aan!  

Bij aanvang van het schooljaar hebben twee leden aangegeven dat ze door privé 

omstandigheden niet meer in de gelegenheid zijn om deel te blijven nemen. 

Daarnaast zien we ons IKC de laatste maanden flink groeien. 

Kortom, we kunnen wel wat extra hulp gebruiken!! Opgeven 

kan bij juf Els van de peuter– en kleutergroep. Meer weten 

over de AC? Spreek gerust één van de leden aan of neem con-

tact op met juf Els. Zij helpen u graag verder. 

            Tot ziens bij de AC! 

 

VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE SCHOOLJAAR 2019-2020 

 
PAGINA 3 NIEUWSBRIEF 

De vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2019 - 2020 bedraagt voor de groepen: 

1 en 2    € 25,00 incl. kleuteruitstap - kleuteractiviteit ( € 5,00) 

3, 4 en 5  € 55,00 incl. schoolreis  (€ 35,00) 

6 en 7   € 50,00 incl. schoolreis  (€ 35,00) 

8   € 70,00 incl. schoolkamp groep 8 (€ 55,00) 

Met de inkomsten van de ouderbijdrage worden activiteiten betaald waarvoor het IKC geen  

middelen van de overheid ontvangt. Hieronder vallen o.a. onze jaarlijkse bingo, de lampionnen-

optocht, de Sinterklaasviering, Kerst, Pasen, enz… 

U kunt de vrijwillige ouderbijdrage overmaken op rekeningnummer NL 11 RABO 0103 7832 16 

t.n.v. activiteitencommissie De Twijn onder vermelding van ouderbijdrage + naam  leerling + 

groep. 

Alvast bedankt voor uw bijdrage! 
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OVERZICHT UITGAVEN AC SCHOOLJAAR 2018 - 2019 
Activiteit werkelijke kosten 

2017-2018 
raming 2018-2019 Werkelijke kosten 

t.l.v. AC-rekening 

Openingsviering  0,00 0,00 0,00 

Meesters- en juffendag 0,00 0,00 0,00 

Kinderboekenweek 0,00 0,00 0,00 

Bingo  33,80 30,00 73,75 

Halloween lampionnenoptocht 0,00 50,00 23,38 

Sinterklaasviering 433,64 400,00 412,15 

Kerstviering 422,87 450,00 258,41 

Carnavalsmiddag + disco bovenbouw 0,00 50,00 25,73 

Klasselunch groep 8 0,00 0,00 0,00 

schoolfotograaf 0,00 0,00 0,00 

Paasviering 100,33 150,00 66,91 

Koningsspelen + sportdag bovenbouw 0,00 0,00 44,94 

Moederdagcadeautje 1/4 0,00 0,00 0,00 

kamp groep 8 1080,70 900,00 904,43 

Vaderdagcadeautje 1/4 0,00 0,00 0,00 

Schoolreis groep 1 en 2 16,59 200,00 317,90 

Schoolreis groep 3 t/m 7 2567,60 2550,00 2240,37 

Avondvierdaagse 101,80 100,00 73,75 

Eindfeest 686,23 650,00 556,42 

Afscheid groep 8 0,00 0,00 0,00 

Diversen 40,00 50,00 90,49 

  € 5.483,56 € 5.580,00 5088,63 
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Inkomsten bij 100% vol-
daan 

groep  aantal   bijdrage   totaal 

  groep 1 12 x 25,00   300,00 

  groep 2/3 15 x 25,00   375,00 

    11 x 55,00   605,00 

  groep 4/5 14 x 55,00   770,00 

    9 x 55,00   495,00 

  groep 5/6 5 x 55,00   275,00 

    19 x 50,00   950,00 

  groep 7/8 16 x 50,00   800,00 

    15 x 70,00   1050,00 

  totaal 116       5620,00 

       In bovenstaande tabel staat het totaal aan inkomsten indien alle vrijwillige ouderbijdrage voldaan 

zou zijn. Hierop wordt jaarlijks, in combinatie met de werkelijke uitgaven voor een activiteit in het 

voorgaande schooljaar, de begroting voor vieringen en activiteiten opgesteld.  

In het schooljaar 2018-2019 hebben we in totaal € 5.330,00 euro ontvangen. Dit betekent dat we 

voor dit schooljaar een reserve hebben van ruim € 241,00. Hiermee kunnen eventuele tegenvallers 

in de begroting worden opgevangen. 

Door de IKC-raad is nog geïnformeerd naar de forse toename van kosten voor de kleuteruitstap. 

Voorgaande jaren was dit bedrag beduidend lager. De stijging hangt samen met activiteit die die dag 

is aangeboden. Voorgaande jaren gingen we met het treintje van Het Portaal van Vlaanderen naar 

de speeltuin toe. Deze kosten werden door school betaald. Helaas heeft de beheerder van het Oran-

jekwartier besloten om de speeltuin niet meer te openen voor scholen. Als alternatief hebben we 

een toneelgezelschap uitgenodigd. Hiervoor waren helaas onvoldoende middelen in de schoolbe-

groting aanwezig en zijn de kosten daarvoor voldaan uit de ouderbijdrage. 

Bedankt nog voor uw bijdrage! 
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THEMA SCHOOLJAAR 2019-2020: KIJK HOE IK GROEI! 

Donderdag 22 augustus zijn we het schooljaar 

gestart met de traditionele openingsviering.  

Het thema van de viering is tevens het jaarthe-

ma. Vorig schooljaar stonden de Leerkrachten  

van onze regenboog centraal. Dit schooljaar 

borduren voort op het stimuleren van eige-

naarschap bij onze leerlingen met het thema 

‘Kijk hoe ik groei!’. 

In de hal staat onze ‘groeiboom’. Alle leer-

lingen kunnen in of bij de boom werk tentoon-

stellen waarop ze trots zijn en laten zien waar-

in ze gegroeid zijn. We laten het aan de kin-

deren zelf over wat ze willen laten zien.  Reken 

- en taalwerk, maar ook strik– en zwemdiplo-

ma's of sportmedailles zijn van harte welkom! 

Alles waar je trots op bent is de moeite waard 

om te vieren, te delen en te etaleren! Kortom: 

Geniet van het leren! 

DE BSO TIJDENS DE ZOMERVAKANTIE... 

In de zomervakantie is er 

hard gewerkt bij de kinderopvang van de 

Twijn. Het is gezellig druk geweest en we 

hebben leuke activiteiten gedaan… Bijna ie-

dere dag hebben we iets lekkers gegeten of 

gedronken, van zelfgemaakte milkshakes tot 

Turks brood met kebab. En natuurlijk hebben 

we heeeeel veeeeel ijsjes gegeten. 

Ook hebben we een aantal uitstapjes ge-

maakt. We zijn naar de kinderboerderij ge-

weest, het schelpenstrandje, ‘Het Oranje-

kwartier’ en speeltuin ‘Ons Nootje’. Toen het 

zo heet was hebben we verschillende water-

spelletjes gedaan. Maar ook hebben we op 

de tablet filmpjes gekeken omdat het buiten 

gewoon echt te warm was.  

De groepen zijn gezellig aangekleed in onder 

water sfeer. De kinderen hebben leuke din-

gen geknutseld en gespeeld met het piraten-

vlot. 

Er zijn veel nieuwe spullen gekocht voor de 

kinderen, heel veel playmobile, actionman, 

een skelter, spelletjes, ministeck en nog veel 

meer.  

Ook is er behoorlijk opgeruimd en hebben 

we een extra speeltafel. 



PAGINA 7 NIEUWSBRIEF 
 

PAGINA 7 NIEUWSBRIEF 

Bij de opvang van De Twijn hebben we de afgelopen weken erg veel nieuwe kinderen mo-

gen verwelkomen. Het is erg leuk dat steeds meer ouders de weg naar ons weten te vinden 

voor kinderopvang, peutergroep, de peuterkleuterklas en de bso. 

Doordat we zo hard groeien krijgen we er een nieuwe collega bij. Haar naam is Demi en zij 

zal per 1 oktober ons team komen versterken. In de volgende nieuwsbrief zal zij zich verder 

aan u voorstellen. We wensen Demi alvast veel plezier en succes toe! 

UITBREIDING TEAM KINDEROPVANG 

De groepen van kinderopvang De Twijn ma-

ken gebruik van de beweegvloer van Spring-

lab. Op deze beweegvloer kunnen kinderen 

bewegend leren d.m.v. een projector en bij-

behorende vloer. Deze is speciaal ontwikkeld 

voor peuters in samenwerking met weten-

schapers, pedagogisch experts en de kin-

deren zelf. Het combineert bewegen, spelen, 

ontdekken, sociale interactie en leren in een 

compleet nieuwe leerervaring voor peuters. 

Bij de beweegvloer horen verschillende be-

weeg- en leergames die aansluiten bij de 

thema’s van Uk en Puk. 

NIEUW OP DE TWIJN: HET SPRINGLAB! 

OOK NIEUW OP DE TWIJN: DOENKIDS! 

Op de bso gaan we met een nieuw activiteitenprogramma werken. Het heet Doenkids!  

Het programma dat wij gaan gebruiken is speciaal ontwikkeld voor Prokino. Aan de hand van verschillende the-

ma’s bieden wij activiteiten aan op het gebied van sport en spel, knutselen, proefjes doen, natuurbeleving, sa-

men koken en drama-activiteiten. Het programma sluit nog beter aan bij de interesses van de kinderen.   

Lijkt het je leuk om eens een middagje te komen spelen op onze bso? 

Kom gerust eens langs dan kijken we wanneer het mogelijk is. Tot gauw! 

Vriendjes en vriendinnetjesdag op de bso! 
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 Waar wordt effectief mijn vrijwillige ouderbijdrage aan besteed? 

 

 Wat hebben we gerealiseerd als ‘Gezonde School’ en wat willen we nu gaan  

realiseren? 

 

 Hoe scoren we als school op de hoofdvakken? 

 

 Wat zouden we graag nog realiseren binnen het Integraal Kind Centrum (IKC) De 

Twijn? 

 

Dit zijn enkele voorbeelden van onderwerpen die besproken worden binnen de IKC raad 

en waar u misschien best eens wat meer over zou willen weten.  Of heeft u zelf een vraag 

over een IKC gerelateerd onderwerp? Spreek ons aan wanneer u ons eens op het school-

plein ziet staan! 

 

De IKC raad (vertegenwoordigers van de school en de kinderopvang) bestaat uit: 

 

U kunt natuurlijk ook altijd een mailtje sturen. Voorlopig kunt u daarvoor gebruik maken 

van het mailadres van de voorzitter van de IKC-raad, Peter Deseijn: 

peterdeseijn@ogperspecto.nl  

 

Wij horen graag van u! 

 

IKC-RAAD VAN DE TWIJN 

Peter Deseijn Leerkracht  en voorzitter van de IKC-raad 

Suzan van den Berg Leerkracht en intern begeleider 

Ellen van de Wetering Pedagogisch medewerker 

Amanda Hamelink Moeder van Nolan uit groep 1 

Gabríëlle Hoogesteger Moeder van Britt (kinderopvang) en Sven uit groep 1/2 

Jana Richter Moeder  van Paco uit groep 3 

Marcelle Kamp Moeder van Niek uit groep 5 en Amber uit groep 8 


