
 

 

 

 

                                                                                                                  

  

  

 

 

Wat vreemd. 

Om te zoeken naar verschillen. 

In kleuren van gezichten. 

In maten en gewichten. 

Bijzonder en gewoon. 

In uiterlijk vertoon. 

 

Wat vreemd. 

Om te zoeken naar verschillen. 

In mening en gedachten. 

In zwakten en in krachten. 

Geloof en ras en aard. 

In meer of minder waard. 

 

Waarom niet op zoek  

naar wat ons bindt? 

Datzelfde kloppend hart 

dat mensen bemint. 

Dat liefde kan geven, 

kan delen in leven 

en zegt wie je bent: 

een mens zo gekend 

als jijzelf. 

Niet vreemd. 
 

 

Gerard van Midden 

 
 
 
 
 

Kalender november 

 
17- 25 oktober  Herfstvakantie 
            onderwijs en PSG vrij 
             KDV en BSO open 

16 studiedag,  
           onderwijsgroepen vrij.  
 
    
 
 

 

Nieuwsbrief 1 oktober 



 
 
 
Vanuit de directie: 
In de aankomende drie weken zijn de Corona maatregelen weer aangescherpt. Op dit moment heeft dat 
niet direct invloed op het onderwijs en de opvang. Wat wel een uitdaging blijft is het zoeken van 
invallers, zodat het onderwijs en de opvang op de locatie gegeven kan worden. Er zijn een aantal 
collega`s getest op het virus. Gelukkig allemaal nog met een negatieve uitslag. Het onderwijspersoneel 
maakt gebruik van de versnelde testmogelijkheden. Toch is de ervaring dat het twee a drie dagen duurt, 
voordat er getest kan worden en de uitslag bekend is. Voor die dagen wordt er vervanging gezocht. Dat 
is tot op heden gelukt. Toch willen we u vragen om te kijken naar opvangmogelijkheden in uw naaste 
omgeving. Het kan zo zijn, dat er op het laatste moment besloten wordt, dat er geen opvang of 
onderwijs is voor een groep. De communicatie verloopt hierover zo veel mogelijk via de mail. 
 

Van een geheel andere orde, maar waar 
we als team wel over gesproken hebben, is 
de invulling van het Sinterklaasfeest. 
Gezien de maatschappelijke discussie rond 
zwarte Piet, hebben we met het team 
besloten om onze lijn m.b.t. de 
Sinterklaasviering nog een keer tegen het 

licht te houden. De lijn was altijd; we volgen het Sinterklaasjournaal. Dit gebeurde ook, alleen hebben 
we als De Twijn de zwarte Piet wel vastgehouden. Dit laatste laten we nu los, we gaan over op een Sint 
en Piet viering. Welke invulling het dan voor de Piet gaat worden, bijv een roetveeg Piet, daar wordt nog 
naar gekeken. Het blijft op deze manier een kinderfeest, waar we als volwassenen wellicht een mening 
over hebben. Dat laatste is uiteraard geen probleem, maar we kiezen er wel voor om de nadruk te 
leggen op het kinderfeest en niet op de discussie. De kinderen krijgen ook nu een mooi 
Sinterklaasfeest. Uiteraard is dit ook besproken in de IKC raad. Afsluitend hoop ik dat iedereen in de 
aankomende tijd vooral gezond mag blijven.  
 
 

Lied van de maand 
 
Psalm 150 
Loof God, loof Hem overal 
Loof de Koning van ‘t heelal 
Om zijn wonderbare macht 
Om de heerlijkheid en kracht 
Van zijn naam en eeuwig wezen 
Loof de daden groot en goed 
Die Hij triomferend doet 
Hem zij eer Hij zij geprezen 

 
 
 
Hef bazuin uw gouden stem 
Harp en fluit verheerlijk Hem 
citer cimbel tamboerijn 
Laat uw maat de maatslag zijn 
Van Gods ongemeten wezen 
Opdat zinge al wat leeft 
Juiche al wat adem heeft 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



‘k Heb Jezus nodig, heel mijn leven 

Evang. Liedbundel 435 

 

'k Heb Jezus nodig, heel mijn leven. 

'k Heb Jezus nodig, dag aan dag, 

in m'n handel, in m'n wandel, 

in m'n slapen en ontwaken, 

'k Heb Hem nodig, dag aan dag. 

 

 

 

'k Wil Jezus volgen, heel mijn leven, 

'k Wil Jezus volgen, dag aan dag, 

in m'n handel. in m'n wandel, 

in m'n slapen en ontwaken, 

'k wil Hem volgen, dag aan dag. 

 

 

 

 

Zending: 

Het afgelopen schooljaar hebben de kinderen en u als ouders/ verzorgers 

het mooie bedrag van  €1.909,00 bij elkaar gespaard bij de zending en de 

kerstcollecte. 
 

Het bedrag komt ten goede aan Compassion. Deze stichting voorziet arme 

gezinnen van kleinvee zoals een koe, geit, varken of kip. Namens Compassion willen wij u hartelijk 

bedanken voor uw bijdrage. 

 
Wij zijn blij dat wij u kunnen melden dat voor het schooljaar 2020/2021 
weer een mooi doel is gekozen. De kinderen van De Twijn gaan 
sparen voor opvang en onderwijs voor vluchtelingkinderen uit 
Myanmar. Via de stichting Kerk in Actie. In elke groep is er een 
thermometer en spaardoosje aanwezig. Het nieuwe doel is in alle 
groepen bekend gemaakt.  
In de opvang, peuters en kleuters komt Rainbow de duif regelmatig 
vertellen over het doel. Spaart u mee? Alvast bedankt namens alle 
kinderen uit Myanmar. 

Bag2school: 
Vorige week heeft u uw oude kleding ed. in kunnen leveren. Er is ontzettend veel opgehaald. Zoveel, 
dat er nog een ophaalmoment is gepland. Mocht u nog oude kleding willen inleveren, dan kan op 
dinsdag 6 oktober tussen 8.30u-14.00u (bij het hek van de ingang gr3/4). De teller staat nu al op 1150 
kg. Alvast hartelijk bedankt! 
 
Ouderbijdrage 
Onlangs heeft u een schrijven ontvangen met het verzoek tot betaling van de ouderbijdrage. De 
schoolreisbijdrage van vorig jaar staat gereserveerd, voor de leerlingen die vorig jaar op ons 
kindcentrum zaten en dit betaald hebben middels een overschrijving of via een ingevulde machtiging. 
De eerder afgegeven machtiging zullen rond 1-10-20 geïncasseerd worden voor 47,50 voor nieuwe 
leerlingen en 27,50 voor leerlingen die het gehele vorige schooljaar op school zaten.  U kunt de 



ouderbijdrage overmaken naar NL19INGB0000708457 t.n.v. KC De Twijn o.v.v. naam en groep van uw 
zoon of dochter. Voor leerlingen die tussentijds instromen verzoeken wij u vriendelijk het bedrag naar 
rato over te maken. Van de ouderbijdrage betalen we zaken, waarvoor we vanuit het rijk geen 
specifieke vergoeding voor krijgen. U kunt dan denken aan aankopen rondom de Sint- en 
kerstvieringen. Ook worden een aantal excursies hiervan bekostigd. De IKC raad stemt in met de 
begroting. Uiteraard kunt u de begroting altijd inzien. 
 

Coronamaatregelen (28 september) en gevolgen; hoe houden we toch contact?  

Afgelopen maandag zijn er weer nieuwe maatregelen bekend gemaakt. Deze maatregelen hebben niet 

meteen invloed op het onderwijs en de opvang. Kinderen mogen nog steeds naar het kindcentrum 

komen. Toch zijn er intern naar aanleiding van de maatregelen hernieuwde afspraken gemaakt. Doordat 

onze huidige locatie aardig vol zit, blijven we de maatregel hanteren dat er zo min mogelijk 

volwassenen, externe partijen, ambulante mensen in het gebouw aanwezig zijn. Veel overleggen 

worden via Teams gevoerd. Mocht een overleg op de locatie noodzakelijk zijn, dan is dat overleg met 

maximaal vier personen. De voornaamste reden om de maatregelen zo vast te houden is, dat we de 

kans op besmetting op deze manier zo klein mogelijk willen houden. Het gaat dan al om de besmetting 

van een verkoudheid. Wanneer er een leerkracht of pedagogisch medewerker verkouden is, dan moet 

er een test worden aangevraagd. Helaas kost het qua tijd gemiddeld twee a drie dagen voordat de 

uitslag bekend is en dan maken we al gebruik van de versnelde testprocedure. Het gevolg is dat er 

vervanging moet worden gezocht. Tot op heden lukt dit nog met het nodige kunst en vliegwerk. Als dit 

echt niet meer lukt, wordt er pas een groep naar huis gestuurd en waar mogelijk wordt er thuisonderwijs 

gegeven, via bijvoorbeeld Teams.  

Wat het neveneffect is en we ontzettend betreuren is dat we merken dat we u als ouder veel te weinig 

zien en spreken. Toch houden we (met pijn in ons hart) de bovenstaande maatregelen aan. Ook wij 

vinden dit vervelend en zouden u graag op locatie uitnodigen of uw kinderen in de groep laten brengen 

in plaats van bij het hek afscheid te moeten laten nemen. Hiervoor onderzoeken we elke keer de 

mogelijkheden. Helaas kan het in het belang van de veiligheid en gezondheid van uw kinderen en onze 

collega’s niet anders.  

De communicatie gebeurt nu veel via de mail, Teams (voor de opvanggroepen het Konnect 

ouderportaal) en telefonisch.  Dan zijn voor ons de best beschikbare kanalen.  

We willen u dan ook vragen om bij vragen vanuit uw kant, ons te bellen, te mailen of via teams een 

bericht te sturen. Mocht u vragen hebben, stuur ze gerust naar info@twijn-alblasserdam.nl  of 

rechtstreeks naar de leerkracht/pedagogisch medewerker van uw kind. (De mailadressen van de 

leerkrachten en pedagogisch medewerkers zijn als volgt opgebouwd; voornaam.achternaam@pit-ko.nl. 

Daarnaast zijn ze ook terug te vinden op de website (en in de flyer die u heeft ontvangen). Uiteraard 

kunt u ons ook bellen of via een bericht in Teams ook contact zoeken met ons. Werkt uw Teams 

account niet meer of bent u het wachtwoord vergeten; neem dan contact op met de PM of leerkracht 

van uw kind, zij kunnen het account resetten en een nieuwe link sturen naar u.  

Kortom: Blijf niet met vragen of opmerkingen zitten, maar neem contact met ons op!  

Startdienst/Startviering  

De startdienst is op een andere manier vormgegeven. Het is een startviering in de groepen geworden. 

De predikanten hadden voor alle scholen een ‘startfilm’ gemaakt en die is getoond. Daarna is er twee 

weken gewerkt vanuit het thema ‘hoop voor iedereen’. We kijken terug op een mooie invulling van de 

startviering voor jong en oud. 

mailto:info@twijn-alblasserdam.nl
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Gebedsgroep 

Iedere maand wordt er gebeden voor een groep van ons kindcentrum. Op woensdag 14 oktober zal er 

gebeden worden voor de groepen 7a en7b.  

 

IKC raad: 
De IKC raad heeft verschillende taken. De belangrijkste taak is het meedenken in het beleid van het 
totale kindcentrum. Om dit overleg zo goed mogelijk te laten plaatsvinden is er een verdeling tussen 
ouders en personeelsleden. Het is wettelijk bepaald, dat er vanuit de vertegenwoordiging van ouders 
een verdeling is tussen de verschillende opvangvormen en het onderwijs. Op dit moment ontstaat er 
een vacature voor de vertegenwoordiging vanuit de dagopvang. Mocht u een kind hebben in de 
dagopvang en vindt u het interessant en leuk om mee te denken met ons over het beleid van de Twijn, 
dan kunt u zich opgeven bij de IKC raad. Dat gaat het makkelijkste door een mail te sturen naar 
info@twijn-alblasserdam.nl  
 
 
Voedselbank 
Ook dit schooljaar zamelen wij weer voedsel in voor 
de voedselbank. Wij vragen u om iets mee te geven voor 
de voedselbank(er is vooral vraag naar ontbijtartikelen en 
pauzekoeken). De leerlingen mogen dit de gehele maand 
inleveren bij hun eigen leerkracht(en). 
Aan het einde van iedere maand worden de verzamelde 
producten opgehaald door de voedselbank. Wij hopen op uw medewerking.  
 
Sinterklaas: 
De Sinterklaasviering zal er dit jaar anders uitzien. Zo zal er geen grote intocht plaatsvinden. Sinterklaas 
en zijn vrienden zullen wel op de Twijn aanwezig zijn. Er wordt getracht om het op een verantwoorde 
wijze te organiseren in met name het speellokaal voor de jongste groepen t/m groep 4. Vanaf groep 5 
worden er lootjes getrokken. Verdere informatie volgt in november.  
 
Kerstviering: 
Het is een mooie traditie om het Kerstfeest met u te vieren in de kerk. Deze viering vergt de nodige 
voorbereiding, waardoor er nu al een besluit is genomen over de uitvoering van dit schooljaar. De 
viering zal i.v.m. Coronamaatregelen onder onderwijstijd plaatsvinden en niet in de kerk. Dat houdt in 
dat op de laatste schooldag voor de kerstvakantie tussen 8.30 uur – 14.00uur de kerstviering in de 
groep van uw kind wordt gevierd. Daarbij zijn alleen de kinderen en de leerkracht en/of de pedagogisch 
medewerker aanwezig. Verdere informatie volgt in de aankomende maanden. 
 
Nieuwbouw: 
Vanaf 1 oktober is het nog 5 maanden en dan zitten we in het 
nieuwe gebouw. Het gebouw begint dan ook echt vorm te 
krijgen. Via Facebook zetten we zo veel mogelijk foto`s online, 
zodat u mee kunt kijken. Uiteraard moet er nog veel gebeuren, 
maar toch begint het te kriebelen om er zo snel mogelijk in te 
gaan. Tot nu toe verloopt alles nog volgens planning en kunnen 
we verhuizen in de voorjaarsvakantie. We houden u op de 
hoogte van de voortgang.  
 

Groepsouders 

mailto:info@twijn-alblasserdam.nl


Vanwege de Coronamaatregelen zullen we tot nader order geen groepsouders aanstellen, omdat er 
nog geen excursies en andere activiteiten georganiseerd worden.  Mocht de leerkracht hulp (op afstand) 
nodig hebben, dan wordt dat via de mail gecommuniceerd.  
 
BSO herfstvakantie 
Nog een paar weken en dan hebben we herfstvakantie. We zijn al druk bezig met een leuk programma 
voor de kinderen op de BSO. Via Konnect wordt u op de hoogte gehouden en kunt u aangeven of uw 
kind aanwezig is. Wilt u uw kind(eren) aanmelden voor maandag 5 oktober (via Konnect). Alvast 
bedankt.  
 
Jeugdgezondheidszorg  
Het team van Jong JGZ (jeugdgezondheidszorg) zet zich dagelijks in voor het screenen en begeleiden 
van de gezondheid, de groei en de ontwikkeling van alle kinderen in deze regio.  
Op school vinden er gezondheidsonderzoeken plaats bij de kinderen uit groep 2 en groep 7.   
Zit uw kind dit schooljaar in groep 2 of in groep 7? Dan krijgt u vanzelf een uitnodiging voor het 
gezondheidsonderzoek met een beschrijving van het onderzoek.  
 

Mocht u buiten de gezondheidsonderzoeken om vragen hebben over de groei, gezondheid, 
ontwikkeling of opvoeding van uw kind, dan kan u altijd contact opnemen met één van de medewerkers.  
 
De gegevens van de medewerkers die betrokken zijn bij De Twijn: 
 
Joanne van Heijst 
Jeugdarts 
06-82978964  / j.vanheijst@jongjgz.nl 
Werkdagen: dinsdag en donderdag 
 

Jolanda Heijkoop 
Jeugdverpleegkundige 
06-27209442 / j.heijkoop@jongjgz.nl 
Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag  (alle dagen van 08:30-14:30) 
 
Rebekka Barendregt 
Assistente JGZ 
06-13757035 / r.barendregt@jongjgz.nl 
Werkdagen: maandag en donderdag  
 
Carolien van den Berg 

Assistente JGZ 
06-22143780 /ca.vandenberg@jongjgz.nl 
Werkdagen: Werkdagen: maandag en donderdag 
 
Schoolmaatschappelijk werk: 
Vanuit schoolmaatschappelijk werk kregen wij een folder toegestuurd over het traject “Weer samen 
verder”. De inhoud van deze folder gaat over de mogelijkheid om kinderen te ondersteunen bij de 
veranderingen rond een echtscheiding. Mocht u interesse hebben in deze folder (voor kinderen van 0-7 
jaar), stuur dan een mail naar ilke.vanhorik@pit-ko.nl  (haar werkdagen zijn dinsdag en donderdag) 
Voor een aanvraag vanaf groep 3, mail dan naar ellen.bouter@pit-ko.nl (haar werkdagen zijn maandag, 
dinsdag, donderdag) 
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Uit voorgaande nieuwsbrieven: 
Aanmelden broertjes en zusjes voor dit schooljaar 
Veel ouders weten de Twijn te vinden en daar zijn we blij mee. We merken dat het aantal aanvragen 
voor nieuwe inschrijvingen steeds groter wordt. Naast de nieuwe inschrijvingen zijn er ook kinderen die 
bij het dagverblijf of bij de peuterspeelgroep zitten en die naar het onderwijs gaan komen dit schooljaar. 
Normaliter hebben we deze groep kinderen al in beeld en staan ze op een lijst. Toch moeten ook deze 
kinderen officieel worden ingeschreven voor het onderwijs.  
We willen u het volgende vragen. Mocht uw kind tussen september 2020 en december 2021 4 jaar 
worden of u een inschrijfformulier voor het onderwijs wilt invullen. Dit geldt ook voor jongere broers en/of 
zussen van kinderen die al in een onderwijsgroep zitten op de Twijn. We willen u vragen of u dat in de 
maand september wilt doen. U kunt een inschrijfformulier aanvragen bij Carla Verschoor 
(carla.verschoor@pit-ko.nl)  o.v.v. aanvraag inschrijfformulier onderwijs. Het kan zijn dat het 
inschrijfformulier met een oudere broer of zus wordt meegegeven of het ligt voor u klaar bij de 
dagopvang of de peuterspeelgroep. U kunt het ingevulde inschrijfformulier bij een leerkracht of 
pedagogisch medewerker inleveren. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk een bevestiging van 
inschrijving. 
 
Schoolkamp 
Het geplande schoolkamp aan het begin van schooljaar wordt verplaatst naar voorjaar van 2021. Dit 
besluit is genomen i.v.m. de richtlijnen rondom het Coronavirus. Wij kunnen u melden dat de kampdata 
nu 14, 15 en 16 april 2021 zijn. 
 
Verwijzingsgesprekken gr 8 
De verwijzingsgesprekken van gr 8 zullen in de week van 12 oktober gepland gaan worden. U heeft 
inmiddels bericht ontvangen van de leerkracht voor uw voorkeur wat betreft dag/tijd.  
 
Vragenlijsten ‘dit ben ik’ gesprekken 
Op vrijdag 18 september heeft u een mail ontvangen met de informatieflyer en een vragenlijst. Wij 
hebben al een aantal ingevulde vragenlijsten ontvangen. Mocht u deze vragenlijst nog niet hebben 
ingevuld, dan vragen we het u alsnog te doen. Het is voor de leerkracht fijn om zoveel mogelijk 
informatie te hebben over uw zoon/dochter.  
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