
 
 

  

   Nieuwsbrief 16 juli 2020 

 

Succes 
 

Succes mag je vieren 
ook al is het maar klein 
het is zo belangrijk 
om gelukkig te zijn 
met wat je gaat doen 
of al hebt gedaan 
je mag dan best heel even 
stil blijven staan 
bij iets wat nog komt 
of al lang is geweest 
er is altijd een reden 
voor het vieren van feest.  
 
Rene Oskam  
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kalender  
 
 

18 juli – 30 augustus: zomervakantie  
 Onderwijs en PSG dicht 
 KDV en vakantieBSO open 
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Vanuit de directie:   
We hoeven er niet veel woorden meer aan te wijden: het was een bijzonder jaar.  
Ondanks alle beperkingen die Corona ons opgelegd heeft, sluiten we dit jaar zoals je dat zegt ‘moe, maar 
voldaan’ af. We zijn blij dat we het jaar hebben kunnen eindigen zoals we begonnen zijn: gezamenlijk op de 
Twijn. Natuurlijk is dat gezamenlijk relatief, want we ontmoeten u als ouder helaas alleen even bij het hek met 
halen en brengen van uw kind. We zeggen het heel eerlijk: geen opstoppingen in de gangen en precies op tijd 
kunnen beginnen zijn wel voordelen hieraan. Maar aan de andere kant missen we ook heel erg het persoonlijke 
contact met u.  
En dan staat nu de zomervakantie staat voor de deur. Ook weer een bijzondere zomervakantie, die er voor vele 
van ons anders uit gaat zien dan normaal gesproken het geval is. Veel gezinnen blijven thuis of gaan in 
Nederland op vakantie. Toch hoop ik dat u een goede vakantie met uw gezin kunt hebben en dat de Corona 
maatregelen niet aangescherpt hoeven te worden. In de laatste week van de zomervakantie zal er een bericht 
worden verstuurd m.b.t de afspraken voor het halen en brengen bij de start van het onderwijsjaar.  
 
In deze laatste nieuwsbrief vindt u o.a. een overzicht terug met daarin een aantal belangrijke data. Mochten er 
nog vragen zijn, dan hoor/lees ik die graag. Ik wens u een goede vakantie toe. 
 
BSO zomervakantie 
We hebben voor de zomervakantie een mooi programma gemaakt voor de kinderen die naar de BSO gaan. U 
ontvangt dit programma via Konnect. Wij wensen het BSO/KDV team en de kinderen een hele fijne 
zomervakantie toe.  
 
Luizen/neten 
Wij hebben de afgelopen periode niet kunnen controleren. Wilt u in de vakantie uw kind zelf regelmatig 
controleren op luizen/neten (goed kammen met een luizenkam). Zo voorkomen we met z'n allen een uitbraak van 
kriebelde beestjes na de vakantie. 
 
Bedankt! 
Het schooljaar is anders gelopen dan we van tevoren hebben kunnen bedenken. Het lukt niet om iedereen 
persoonlijk te bedanken, maar we willen op deze wijze de OR/MR/Vrienden/ alle groepsouders /hulpouders/ 
luizenmoeders en andere vrijwilligers hartelijk bedanken voor hun inzet dit afgelopen schooljaar. Wij hopen op 
een later tijdstip weer een gezellig samenzijn te kunnen organiseren met elkaar.  
 

Belangrijke data voor 2020-2021  



Hieronder zijn de voornaamste data van studiedagen, 
calamiteitendagen of bijzondere activiteiten terug te vinden. 
Studiedagen en ambulante dagen. 
Deze dagen zijn de kinderen in het onderwijs vrij. 

• Maandag 5 oktober, maandag 16 november, dinsdag 
9 februari, donderdag 1 april, woensdag 23 juni, 
vrijdag 2 juli 

 
Calamiteitendagen 
Deze dagen zijn vrij voor de kinderen (onderwijs), ze zijn 
ingepland om een eventuele calamiteit op te kunnen vangen. 
U kunt dan denken aan het uitvallen van de centrale verwarming. Het aankomende schooljaar gaan we rond de 
voorjaarsvakantie verhuizen. Het kan zijn dat de calamiteitendagen rond deze vakantie ingezet worden. Dat kan 
tot gevolg hebben dat de geplande calamiteitendagen komen te vervallen en de kinderen op school worden 
verwacht. U wordt hier zo vroeg mogelijk van op de hoogte gesteld. 

• Dinsdag 25 mei 2021 en vrijdag 16 juli 2021 
 
Bijzondere activiteiten: 
Hieronder treft u een overzicht aan, waarin er een bijzondere activiteiten zijn binnen het kindcentrum. Een aantal 
zijn er al gepland.  Het gaat dan om algemene activiteiten. Specifieke activiteiten voor de groep(en) van uw 
kind(eren) worden op een later moment gecommuniceerd. 
 

Datum Activiteit Datum activiteit 

31/8 Eerste schooldag 23/4 Koningsspelen 

14/9-18/9 Informatieavonden 14/6 Schoolreis 

16/9-18/9 Schoolfotograaf 12/7  Twijndag 

30/9-2/10 Kamp gr 8   

30/9 Start kinderboekenweek De bovenstaande data komen z.s.m. in de agenda op 
de website te staan. 4/12 Sintviering 

16/12 & 17/12  Kerstvieringen 

8/2 Start kerk en schoolweken 

 
Overzicht vakantie 2020-2021 (herhaling) 
 

Vakantie Datum Vakantie  Datum 

Herfstvakantie 19 oktober t/m 23 oktober Meivakantie 26 april t/m 7 mei 

Kerstvakantie 21 december t/m 1 januari Hemelvaartsdagen 13 en 14 mei 

Voorjaarsvakantie 22 februari t/m 26 februari Tweede Pinksterdag 24 mei 

Paasvakantie 2 april t/m 5 april Zomervakantie  17 juli t/m 29 augustus 

 



Gym/zwemrooster 2020-2021 
Dinsdag  

Tijd Groep 

08:30 – 09.15 Groep 5A 

09:15 – 10:00 Groep 5B 

10.00 -  10.45 Groep 3A/4A* 

10:45 – 11:30 Groep 3B/4B* 

11:30 – 12:00 Pauze 

12:00 – 13:00 Groep 8A 

13:00 – 14:00 Groep 8B 

 (*) Tot aan de voorjaarsvakantie hebben de groepen 3 gym in de Blokweer. De groepen 4 hebben 

zwemles tot aan de voorjaarsvakantie (groep 4a van 9.30u-10.30u, groep 4b van 11.00u-12.00u). Na 

de voorjaarsvakantie draait dit om. 

Woensdag 

Tijd Groep 

10:30 – 11:30 Groep 6A 

11:30 – 12:30 Groep 6B 

 

Donderdag 

Tijd Groep 

09:30 – 10:30 Groep 7A 

10:30 – 11:30 Groep 7B 

 

 
 



Lezen in de zomervakantie 

Het is bijna vakantie! Iedereen kan even bijkomen van dit bijzondere 
schooljaar. Hoe hou je kinderen toch gemotiveerd om lekker te blijven 
lezen in de zomervakantie? Lees alle tips in de bijlage “Zomerlezen 
2020”. Een kwartier lezen per dag is al voldoende. 
Op deze manier hopen we de leesdip te voorkomen bij de kinderen. De 
leerlingen van groep 3 en 4 krijgen dit schooljaar weer een leesboek 
cadeau van de Vrienden van de Twijn om lekker te kunnen lezen in de 
zomervakantie! We zijn superblij dat de Vrienden het Zomerlezen elk 
jaar op deze manier aanmoedigen. 

 
 
Afscheid 
Dinsdag 14 juli vierden we in de groepen meester en juffendag. Tijdens deze viering namen we met de kinderen 
ook afscheid van de juffen Mary en Lenny ( groep 3b),  juf Samantha ( groep 8), juf Ingrid ( groep 7B) en Juf Leni 
(ib-er). Ze werden om half negen onthaald door de kinderen op de verschillende pleinen. In de groepen is er op 
een gepaste manier afscheid genomen en zijn ook alle verjaardagen van de leerkrachten en de PM-ers  gevierd. 
We kijken terug op een gezellige dag en we willen u bedanken voor de lieve woorden, tekeningen, knutsels, 
bloemen en cadeaus, die we hebben mogen ontvangen. 
 
Begeleidend schrijven rapporten gr 3 t/m 8 
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 
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. 
 
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. 
 
Nieuws van Vrienden van de Twijn  
Wat zijn we blij met de mooie boeken die groep 3 & 4 
heeft mogen ontvangen van ‘onze Vrienden’ in het kader 
van het zomerlezen. En heeft u op de sociale media al 
gezien hoeveel kinderen er trots zijn op hun typdiploma, 
dat ze hebben mogen behalen? Dit heeft de Vrienden 
van de Twijn ook mogelijk gemaakt.  
Wij danken hen daar hartelijk voor! 
In de bijlage kunt u het Vriendennieuws vinden.  
 
 
Herhaling 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. 
 
 
 



 
 
 


