
 
 

  

   Nieuwsbrief 6 juli 2020 

 

Onzichtbaar  
 

Een zucht is onzichtbaar  
net als de wind  
de nacht is onzichtbaar  
als de dag begint  
onzichtbaar zijn de dingen  
die ik kwijt ben  
die ik nooit meer vind  
maar  
met mijn ogen dicht  
zie ik alles  
wat mijn hoofd verzint  
 
Hans en Monique Hagen 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Kalender juli 
 
 6&7 musicals en afscheid 8A en 8B 

14 Twijndag 
 
 
 

18 juli – 30 augustus: zomervakantie  
 Onderwijs en PSG dicht 
 KDV en vakantieBSO open 
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Vanuit de directie:   
De nieuwsbrief van juli ligt voor u. In deze nieuwsbrief is vaak de formatie voor het aankomende jaar terug te 
vinden. In de bijlage is de formatie terug te vinden. U zult hierin een aantal nieuwe namen van leerkrachten 
ontdekken. Voor juf Leni, Lenny, Mary, Samantha en Ingrid breken de laatste weken op De Twijn aan. We nemen 
afscheid van 150 jaar onderwijservaring en dat is veel. Ik wil ze nogmaals hartelijk danken voor hun inzet, 
betrokkenheid en het gegeven onderwijs aan alle kinderen van De Twijn. Het is gelukt om de ontstane vacatures 
in te vullen met nieuwe namen. Ik verwijs u graag naar de bijlage voor de verdere toelichting op de formatie. Deze 
periode staat ook in het teken van het afscheid van de groepen 8. Gelukkig kan de musical worden gehouden in  
Landvast, dat maakt het toch net iets echter. De kinderen sluiten hun basisschool periode af en gaan een nieuwe 
toekomst tegemoet. Elke verandering is spannend, voor de kinderen maar ook voor u als ouder. Hoe gaat mijn 
kind het doen op de nieuwe school, in een andere omgeving, enz. Terechte vragen die elke ouder zichzelf stelt. Ik 
kan die spanning niet wegnemen, het hoort bij het opvoedingsproces 
van zowel de kinderen als van de ouder. Vaak wordt gezegd, er 
komt een periode van loslaten aan. Het heeft mijn voorkeur om het 
geen loslaten te noemen, maar anders vasthouden. De kinderen 
hebben u als ouder nog steeds nodig, zeker in het eerste jaar. 
Vanavond en morgenavond zijn de afscheidsavonden en dat zijn 
altijd mooie en emotionele momenten. De kinderen, maar ook wij 
kijken er naar uit.  
Tot slot, er zal in de laatste week voor de zomervakantie nog een 
korte nieuwsbrief volgen, waarin o.a. de planning is opgenomen. Ik 
wens u alvast een goede vakantie.

 
Inloopspreekuur directie 
Door de Corona richtlijnen is het niet mogelijk om de inloopspreekuren te organiseren. Mocht u een vraag 
hebben, dan kunt u de vraag mailen of telefonisch contact opnemen met ons. 
    
Vakantie en leerplicht 
De zomervakantie staat voor de deur. Het zal dit jaar anders zijn dan anders. Wellicht gaat u naar het buitenland, 
er zijn nieuwe richtlijnen opgesteld vanuit het RIVM en de leerplicht. Het gaat dan om het volgende. Het ministerie 
heeft gradaties van veiligheid opgesteld, de zogenaamde gele en oranje landen en/of gebieden. Voor de gele 
landen geldt, dat u de richtlijnen moet volgen die in dat land gelden. U kunt wel op vakantie. De landen die oranje 
worden aangemerkt hebben andere richtlijnen. U dient bijvoorbeeld na terugkeer twee weken met uw gezin in 
quarantaine te gaan. Uiteraard maakt u zelf de keus om op vakantie te gaan. De leerplicht heeft aangegeven, dat 
de kinderen niet worden vrijgesteld van onderwijs, mocht u in quarantaine moeten. Dat houdt in, dat wanneer de 
quarantaine weken in de eerste en/of twee weken na de zomervakantie vallen, u hiervoor vanuit de leerplicht niet 
wordt vrijgesteld. De gevolgen kunnen zijn, dat er een boete wordt opgelegd. Dat laatste is nog niet duidelijk. We 



gaan uit van uw openheid, wanneer u op vakantie gaat naar een oranje land/gebied en dit aan ons doorgeeft. 
Uiteraard hopen we dat iedereen toch een goede vakantie tegemoet gaat. 
 
Formatie 2020 -2021 
De formatie was voor het aankomende jaar een behoorlijke uitdaging. Er nemen 5 collega`s afscheid per 1 
augustus van De Twijn. Juf Lenny, Juf Mary en Juf Leni gaan genieten van hun pensioen. Juf Samantha gaat 
verhuizen naar Zeewolde en heeft daar een nieuwe baan gevonden. Ook Juf Ingrid gaat verhuizen en kon tevens 
een baan dichter bij huis vinden. Dat maakt dat er veel ‘gaten’ ontstonden. Gelukkig hebben we de vacatures 
kunnen opvullen met nieuwe collega`s. De formatie is terug te vinden in de bijlage. 
 

Afscheid Leni Cornelissen 
Graag schrijf ik een paar woorden van afscheid. 
De bewuste keuze eerder met pensioen te gaan, komt na 43 jaar onderwijs en interne begeleiding.  
In 1977 gestart op De Boeg, vervolgens in '79 naar De Loopplank, mei 2016 IB op beide scholen en de laatste 3 
jaar interne begeleiding op IKC De Twijn. 
Met een schat aan ervaring en een koffer vol herinneringen, ben ik boven alles enorm dankbaar. De vele kinderen 
die zich zo ontwapenend en eerlijk hebben uitgesproken. Een oud-leerling die eens zei: “Eigenlijk was ik stiekem 

verliefd op u in groep 5". Of aangesproken worden in groep 3 met “Oma, mag ik.....”. Met hart en ziel heb ik alle jaren met 
en voor de kinderen werkt 
Terugkijkend kan ik zeggen dat ik al die tijd heb mogen werken met collega's die met dezelfde passie hun werk 
doen. Er wordt veel gevraagd en vaak nog meer geleverd dan gevraagd. De conciërges, pedagogisch 
medewerkers, onderwijsassistenten, leerkrachten, teamleiders en directeur niemand uitgezonderd.  
Veel om achter te laten wat ik met goede herinneringen en in vol vertrouwen doe. 
Alle ouders dank ik voor hun vertrouwen dat zij hebben gegeven. Ik wens iedereen alle goeds toe voor de 
toekomst. Samen kom je verder en weet, je bent nooit echt alleen. 
  

Nieuwbouw: 
De nieuwbouw gaat nog steeds volgens schema. Dat houdt in dat we in de voorjaarsvakantie 2021 gaan 
verhuizen. Op de website zijn weer een aantal foto`s geplaatst van de bouw. Aanstaande donderdag wordt het 
hoogste punt bereikt en dit zal met de mensen op de bouwplaats worden gevierd. 
 
Beleid: 
Vrijdag 3 juli was de afsluitende studiedag van dit schooljaar. Traditiegetrouw worden dan de jaarlijkse 
beleidsprojecten geëvalueerd en waar nodig vastgesteld. De punten op het gebied van bewegend leren en 
ontwikkelen zijn vastgesteld en er is afgesproken dat er vanaf volgend schooljaar elke dag een bewegend leren 
element in het aanbod is terug te vinden. Ook wordt er na de vakantie verder gegaan met groepsdoorbrekend 
leren. Zeker met het oog op het gemiste onderwijs, zullen de leerjaren met elkaar bekijken hoe de groepen 
kunnen worden ingedeeld, zodat er zo effectief mogelijk lesgegeven kan worden. In het jaarverslag van 



september, zal het één en ander nog verder worden toegelicht. 

 
 
Gebedsgroep 

Wij, moeders van kinderen van de Twijn, vinden het als gebedsgroep belangrijk om God het hele schooljaar te 

betrekken bij school. Dat doen we door één keer per maand, op woensdagmorgen, iets na half negen, bij één van 

ons thuis, bij elkaar te komen en voor het onderwijs en het personeel te bidden. Ook bidden we voor één of 

meerdere groepen van de Twijn. Voor alle kinderen van die groep en hun juf of meester. Ook mogen de kinderen 

zelf een briefje met hun eigen gebedspunten in een gebedsdoosje doen. Alles wat er opgeschreven is brengen 

wij in gebed bij God. Omdat we ervan overtuigd zijn dat God een hoorder van gebeden is. En omdat wij het 

belangrijk vinden dat alle kinderen van de Twijn weten dat ze alles tegen God mogen zeggen en aan hem mogen 

vragen. 

Op woensdag 15 juli komen wij samen om te bidden voor al het ondersteunend personeel. 

(online)10min gesprekken groepen 3 t/m 8 

In de week van 6-11 juli vinden de 10 min gesprekken (op aanvraag) plaats (uitsluitend in de middagen). Ouders, 

maar ook de leerkrachten, hebben inmiddels een gesprek aangevraagd (indien nodig). 

Begeleidend schrijven rapporten gr 3 t/m8 

Als we terugkijken op dit schooljaar is het allemaal iets anders verlopen dan dat we van te voren hadden gedacht. 

Een onwerkelijke tijd. Vanaf 15 maart heeft er 8 weken thuisonderwijs plaatsgevonden. De leerlingen hebben 

online hun lessen aangeboden gekregen. De lessen zijn aangeboden door middel van instructiefilmpjes (uitleg 

van de leerkrachten) en een (thuiswerk)weektaak. Vanaf 11 mei tot 5 juni zijn de leerlingen om de dag naar ons 

Kindcentrum gekomen. De andere dag werd er thuis gewerkt aan de dagtaak. In deze periode hebben de 
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kinderen, leerkrachten en ouders zowel thuis als in de klas hard gewerkt om zoveel mogelijk doelen te halen die 

deze periode behaald moesten worden. Daarnaast hebben we gezien dat vaardigheden als zelfstandigheid, 

doorzettingsvermogen en creativiteit zich enorm ontwikkeld hebben. Vaardigheden die niet getoetst zijn of kunnen 

worden, maar wel zo merkbaar zijn. Daar zijn we als leerkrachten erg trots op.  

De eerste 2 weken na de meivakantie hebben in het teken gestaan van herhaling van de aangeboden leerstof. 

Toetsing heeft plaatsgevonden om de beginsituatie te bepalen (hier is geen cijfer voor gegeven).  Per 8 juni gaan 

de leerlingen weer volledig naar ons Kindcentrum.  We hebben vanaf deze datum weer op de normale manier 

getoetst (van de stof die door de leerkracht is uitgelegd in de groep). Wel zullen we onze rapporten iets 

aanpassen voor de groepen 3 t/m 8. Zo is het onderdeel ‘thuiswerken’ toegevoegd en voor de groepen 5 t/m 8 

wordt er geen cijfer gegeven voor de vakken geschiedenis, aardrijkskunde en natuur/techniek. We geven in dit 

geval een letter (gebaseerd op het meedoen/verwerken van de stof in de groepen en thuis).  

De CITO’s zijn vanaf half juni afgenomen(m.u.v. begrijpend lezen gr 3 en AVI lezen gr 4 t/m 8). Deze toetsen 

worden op een later tijdstip afgenomen). We hebben deze keuze gemaakt uit de adviezen die Cito heeft 

aangereikt. De behaalde resultaten zijn tot stand gekomen na een periode van thuisonderwijs en deeltijd 

onderwijs op school.  Het geeft richting aan het bepalen van ons aanbod bij de start van het nieuwe schooljaar. 

Twijndag 

Op dinsdag 14 juli zullen we met elkaar de verjaardagen van de 

meesters en juffen vieren. U heeft inmiddels een uitnodiging van de 

leerkracht ontvangen. We maken er, ondanks alle maatregelen, een 

gezellige dag van met elkaar.  

Musicals groepen 8 

Op maandag 6 juli en dinsdag 7 juli vinden de musicals plaats in 

Landvast. We zijn blij dat dit toch nog mogelijk is (ook al is het in aangepaste vorm). Wij wensen beide groepen 

een spetterend optreden toe.  

AVG wetgeving 

Veel ouders hebben de vraag rondom de AVG ingevuld, onze dank daarvoor. Helaas missen we nog wel een 

aantal ingevulde lijsten. U heeft hiervoor al een link ontvangen. We willen u vragen of alsnog de lijst kunt invullen. 

We maken best vaak gebruik van facebook. In principe worden daar geen portretfoto’s van kinderen getoond. 

Vaak zijn het overzichtsfoto`s. We willen u vragen of u ook in de gaten kunt houden, of de juiste foto`s van uw 

kind(eren) is/zijn getoond. Mocht dit niet zo zijn, laat het ons dan even weten.  

Ouderbijdrage voor onderwijsgroepen 
In de afgelopen 5 jaar is er geen verhoging geweest in de vrijwillige ouderbijdrage. De kosten zijn wel omhoog 
gegaan, waardoor er na overleg met de IKC-raad is besloten om de ouderbijdrage te verhogen met €2,50. De 



ouderbijdrage wordt voor het schooljaar 2019-2020 €47,50 per leerling, dit bedrag is in overleg met de IKC raad.  
Indien u een machtiging heeft afgegeven hoeft u niets te doen, omstreeks 1 oktober zullen wij het geld 
automatisch incasseren, indien u zelf twijfelt of u een machtiging heeft afgegeven,  in Parnassys kunt u kijken of u 
de ouderbijdrage heeft betaald of mailen naar carla.verschoor@pit-ko.nl. Mocht u de ouderbijdrage niet 
automatisch willen betalen kunt u de bijdrage overmaken naar NL19INGB0000708457 t.n.v. voor- en achternaam 
van uw kind(eren). Indien u gebruik maakt van stichting leergeld kunt u bij ons een persoonlijk schrijven opvragen 
welke u kunt doorsturen naar stichting leergeld Drechtsteden. Om na te gaan of u in aanmerking komt voor 
stichting leergeld kunt u zelf contact leggen. Indien u om een andere reden de ouderbijdrage niet in één keer kunt 
missen, is het ook mogelijk een betalingsregeling met ons te treffen. Wij hebben al diverse betalingen ontvangen 
echter tot op heden ontbreekt er nog van 20 leerlingen het gevraagde bedrag. Wij hebben deze ouders begin 
februari opnieuw een herinnering gestuurd. Graag even uw aandacht voor uw betaling. NB in Parnassys kunt u 
zelf inzien of uw betaling bij ons is binnengekomen en op de juiste wijze is verwerkt in Parnassys.Wij ontvangen 
uw betaling graag voor 1 maart 2020.  Wij incasseren een machtiging uitsluitend begin oktober. Voor leerlingen 
die na 1 oktober onderwijs gaan genieten op KC De Twijn dient u de ouderbijdrage zelf over te  maken.  

Hierbij de bedragen voor tussentijdse instromers:  

• Voor leerlingen die in de periode van augustus tot en met december gebruik maken van het onderwijs 

vragen wij u de ouderbijdrage 47,50 over te maken.   

• Voor leerlingen die in de periode van januari tot en met maart gebruik maken van onderwijs vragen wij 

een ouderbijdrage van 35, over te maken.  

• Voor leerlingen die van april tot en met mei gebruik maken van onderwijs vragen wij u een bedrag van 25 

over te maken. 

• Voor leerlingen die in juni en juli op school komen vragen wij een bedrag van 12,50. 

 
 
Zindelijkheid 
Het proces van zindelijk worden verloopt bij elk kind anders. Binnen de opvang en peuterspeelgroepen wordt 
daar aandacht aan besteed en zijn er pedagogisch medewerkers die de kinderen daarbij kunnen ondersteunen 
en helpen met verschonen. 
We merken dat er steeds vaker kinderen instromen in de kleutergroep die nog niet geheel zindelijk zijn. De 
leerkracht is niet in de gelegenheid om de toiletgang en het verschonen structureel te begeleiden. Verschonen na 
een ongelukje kan wel geregeld worden. 
Het is fijn voor thuis en op school als uw kind zindelijk is. Vooral op het moment dat het naar de kleutergroep gaat 
Als uw kind moeite heeft met zindelijk worden, is er ondersteuning mogelijk vanuit de jeugdverpleegkundige mw. 
Jolanda Heijkoop. U kunt haar bellen of mailen om een afspraak te maken zodat zij u kan adviseren. 
Haar gegevens:  j.heijkoop@jongjgz.nl ; tel: 06-27209442. 
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Inloopspreekuur  Schoolmaatschappelijk werk 
Voor alle ouders/verzorgers/pedagogisch medewerkers en leerkrachten  
van de kinderen op Kindcentrum De Twijn. 
Hannah Bakker is nog niet beschikbaar voor schoolmaatschappelijk werk op De Twijn.  
Vanuit het Centrum Jeugd en Gezin in Alblasserdam wordt de vervanging gedaan door Anneke Kruithof. Zij werkt 
op vrijdag voor De Twijn. 
U kunt haar mailen op a.kruithof@meeplus.nl of bellen (telnr: 06-51112114). 
 
Wanneer het spreekuur op De Twijn hervat wordt, is op dit moment nog niet bekend. 
 
Zowel ouders als leerkrachten kunnen bij haar komen voor vragen of informatie.  
 Voorbeelden van dingen die tijdens het spreekuur besproken kunnen worden:  

• Er zijn problemen of vragen over eten, slapen of zindelijkheid.  
• Uw kind/ leerling laat opvallend gedrag zien op het Kindcentrum en/of thuis. 
• Uw kind vindt contact maken met andere kinderen lastig.  
• Er is sprake van een echtscheiding.  
• Pesten en gepest worden. 
• U weet het als ouder/pedagogisch medewerker of leerkracht even niet meer.  
• En nog veel meer….  

 
 Schoolmaatschappelijk werker  
Anneke Kruithof 
 Telefoonnummer: 06-51112114 
 
Inloopspreekuur: nog niet bekend 
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