
 

 

 

 

 

                   Nieuwsbrief 27 augustus 2021 

  

 

 

Drie dagen  

 

Papa heeft me weggebracht 

hij gaf me kusjes voor drie nachten 

nu zit hij thuis op mij te wachten 

ik ben er eventjes niet meer 

ik logeer 

met mijn beer, mijn ochtendjas 

mijn zaklamp in mijn tas 

ik mag zeggen wat we eten 

maar ik weet het nu nog niet 

misschien bakt opa pannenkoeken 

anders kies ik friet 

maar eerst ga ik hem vragen 

duurt het lang, drie dagen 

  
Hans en Monique Hagen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kalender augustus 
 
15 juli – 29 augustus 
zomervakantie onderwijs en PSG 
 
30 augustus eerste schooldag 
 
 
 

Kalender september 
 
20 startdienst in de groep 
13 – 24 Twijn talenten tiendaagse 
 
  
 
 

 
 
 



 
Vanuit de directie: 
De start van een nieuw schooljaar staat voor de deur. Ik hoop dat u, met uw gezin, een goede vakantie 
heeft gehad. Het Coronavirus is nog niet op de weg terug en dat maakt dat de maatregelen voor de 
opvang en het onderwijs grotendeels gehandhaafd blijven. Ik ben dan ook benieuwd hoe het aantal 
besmettingen zich gaat verhouden in de aankomende herfst- en winterperiode. We wachten het af. 
Volgende week donderdag of vrijdag zal er een uitgebreide nieuwsbrief volgen, voor nu is het een 
nieuwsbrief waarin we een aantal organisatorische zaken met u delen. Ik hoop u volgende week te 
kunnen ontmoeten, weliswaar op 1,5 meter en buiten het gebouw.   
 
Coronamaatregelen  
Algemene afspraken. 
De algemene maatregelen, zoals de 1,5 meter afstand tussen volwassen (en kinderen), veelvuldig 
handen wassen/ ontsmetten, aanwezigheid van papieren handdoeken en ontsmettingsmiddelen blijven 
van kracht. Vanzelfsprekend wordt het gebouw goed geventileerd.  
 
Halen en brengen van de kinderen: 
De richtlijnen vanuit het RIVM en GGD zijn gelijk gebleven aan de richtlijnen van voor de 
zomervakantie. Dat zorgt er voor dat u het plein en het gebouw zo min mogelijk mag betreden en dat 
we de haal – en brengafspraken grotendeels gelijk blijven. Hieronder nog een keer de haal- en 
brengafspraken op een rij. 
 
Peuterspeelgroepen en instroomgroep 1E 
 
Ouders kunnen de peuters en kleuters vanaf 8.40 uur brengen. De pm-ers en leerkrachten vangen de 
kinderen op het jonge kind plein op. Om 8.45 uur gaan de kinderen naar binnen.  
De pm-ers van de peuters zullen met de groep op hetzelfde plein om 12.45 uur weer naar buiten 
komen. Vanaf het plein worden de kinderen weer overgedragen aan u als ouder. Op dit moment kan het 
zijn dat er kleuters buiten spelen, wilt u daarom achter het hek wachten? De  
ouders van de Matrozen staan aan de linkerkant, richting de Weverstraat. De ouders van de Kleine  
Kapitein staan rechts. Bij het hek worden de kinderen weer overgedragen aan u als ouder. 
 
De kinderen van groep 1E komen via het ontdekplein aan de zijkant van het jonge kindplein naar buiten 
en worden daar aan u als ouder overgedragen.  
 
Kleutergroepen 1/ 2 A, B, C en D 
 
U kunt uw kind(eren) om 8.20 – 8.25 uur brengen. We willen u vragen om plaats te nemen in het vak 
van de groep van uw kind op het plein, zie foto en de bordjes op het raam.  
U laat uw kind zelfstandig naar de rij gaan en daar wordt uw kind opgevangen door de leerkracht. Om 
8.25 uur gaat de leerkracht met de kinderen naar binnen. U kunt uw kind niet later dan deze tijd naar 
binnen brengen. 
De kinderen worden 13.55 uur – 14.00 uur naar buiten gebracht. Zij staan weer in de rij op dezelfde  
verzamelplek als ‘s ochtends. We willen u vragen of u weer op dezelfde plek op het plein wilt plaats 
nemen. De kinderen blijven in de rij staan, tot wij een ouder gezien hebben en dragen het dan aan u 
over. Kleuters moeten op het plein opgehaald worden, we laten hen niet het plein af lopen zonder u 
gezien te hebben. Kleuters mogen daarom ook niet zelfstandig naar huis of buiten het hek opgehaald 
worden.  



1 /2 B: Trossen los, 

juf Carlijn en juf 

Wendy 

 

1 / 2 A: alle 

Hens aan 

dek, juf Anna 

1 / 2 C: De vuurtoren, juf 

Myrna en juf Tineke  

1 /2 D: Voor 

anker gaan, 

juf Nicole 

1 E: In volle vaart, 

juf Anouk en juf 

Wilma 



 

 
 
Groepen 3 – 8 
 
Het oudere kindplein en het gebouw zijn om 8.15 uur toegankelijk voor de groepen 3 t/m 8. De kinderen 
lopen zelfstandig het plein op en gaan zelfstandig naar binnen. In de eerste week zullen de kinderen 
van groep 3 om 8.20 uur opgewacht worden door de juf op het oudere kindplein voor het lokaal van 
groep 3a en 3b en om 8.25 uur gaan zij gezamenlijk naar binnen.  
Om 14.00 uur komen de kinderen zelfstandig naar buiten. 
 

Aanpassing parkeerplaats: 
De parkeerplaats voor het gebouw zal worden aangepast. Dat houdt in dat er geen directe doorgang 
meer is. De plek voor het hek wordt afgezet, zodat het veiliger wordt voor de kinderen en voor u om het 
terrein te verlaten. 
 
Binnenschoenen 
Heeft u er erg in om binnenschoenen aan de kinderen mee te geven? Deze schoenen blijven 
gedurende het schooljaar op school. Voor de veiligheid, geen (bad)slippers, maar stevige schoenen. 
 
Gym/zwemrooster 2021-2022 
 

Dinsdag  

Ouders 1 / 2 A  

Ouders 1 / 2 C bij het hek 

Ouders 1/2 B bij de glijbaan  Ouders 1/ 2 D bij de schommel 



Tijd Groep 

08:30 – 09.30         Groep 8A 

09:30 – 10:15 Groep 5B 

10.15 - 11.00 Groep 3A/4A* 

11.00– 11:45 Groep 3B/4B* 

12:15– 13:00 Groep 5A 

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 

     
 
Schoolbrengweek 
We stimuleren het lopen en fietsen naar school als ‘School op Seef’ en zullen hier 
tijdens de ‘Schoolbrengweek’ van 13 t/m 17 september extra aandacht aan 
besteden. Lopen en fietsen naar school is goed voor de verkeersvaardigheid en -
veiligheid van kinderen. Het is goed voor de gezondheid en het milieu. Maar het 
is vooral LEUK!  
 
 
 
Machtiging automatische incasso 
 In de bijlage treft u de machtiging aan voor het automatisch betalen van de ouder- en 
schoolreisbijdrage.  Dit is uitsluitend voor leerlingen die onderwijs die onderwijs volgen op 1-10-2021.U 
kunt het ingevulde formulier voor 16 september 2021 via de mail versturen naar carla.verschoor@pit-
ko.nl of inleveren bij de groepsleerkracht. Wij zullen de machtiging in de maand oktober incasseren. 
Mocht uw zoon of dochter pas na 1-10-21 4 jaar worden zullen wij de machtiging pas 1-10-22 laten 
ingaan, u dient dan zelf de ouderbijdrage over te maken. In een latere nieuwsbrief volgt meer informatie. 
 
Startdienst/Startviering 

Zoals we al lange tijd gewend zijn starten we het onderwijsjaar in de maand september ook in de kerk. 

Door alle maatregelen rondom corona zal dat in dit jaar niet op de vertrouwde manier kunnen 

plaatsvinden. Omdat wij het wel heel belangrijk vinden om het onderwijsjaar samen met God te starten, 

hebben we gekozen voor een alternatief. Op maandag 20 september zal er in de ochtend in alle 

groepen een startviering zijn. Het thema voor deze viering is: Wees sterk en moedig. 

 

In de weken voorafgaand aan deze viering zullen de kinderen in de groepen bezig gaan met dit thema 

mailto:carla.verschoor@pit-ko.nl
mailto:carla.verschoor@pit-ko.nl


en liederen leren. De predikanten van de kerken die met ons verbonden zijn zullen hun medewerking op 

digitale wijze verzorgen. Tijdens deze viering zal ook het nieuwe zendingsdoel voor het komend 

schooljaar bekend gemaakt worden.  

 
Informatieavonden/Dit ben ik gesprekken 
U ontvangt z.s.m. meer informatie over de informatieavonden en de dit ben ik gesprekken. 
Vanzelfsprekend afgestemd op de huidige maatregelen.   
 
 

Babynieuws: 
In de vakantie zijn juf Henny en juf Heleen oma geworden. Zij hebben beiden 
een kleindochter gekregen die heel toevallig allebei Olivia zijn genoemd. We 
wensen deze twee kersverse oma’s veel knuffelplezier toe en feliciteren de 
gezinnen van deze juffen van harte! 
Vandaag is Jelle geboren, de zoon van juf Jacolien (KDV peutergroep). We 
feliciteren juf Jacolien, haar man en grote broer Sem van harte en wensen ook 
hen veel geluk en knuffelplezier toe.  
 

Bijzondere dag: 
Naast het heugelijke nieuws van de geboorte van Jelle, was het vandaag een 
bijzondere dag voor juf Nicole Versluis (PSG Matroosjes) en haar Martin. Zij 
mochten vandaag in het huwelijk treden. We feliciteren Nicole en Martin van 
harte met hun huwelijk en wensen hen veel geluk en liefde toe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Bijlage: 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Naam leerling(en): 

 

Doorlopende machtiging   

 Naam incassant : Kindcentrum De Twijn 

 Adres incassant : Parallelweg 2 , 2951 BS 

 Postcode incassant : 2951 BS 
 
Woonplaats 
incassant 

: Alblasserdam 

 Land incassant : Nederland Incassant ID :  

 Kenmerk machtiging : Ouderbijdrage 

 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan:  

• Kindcentrum De Twijn om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een 
bedrag  

• van uw rekening af te schrijven en 

• uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de 
opdracht van  
Kindcentrum De Twijn. 

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 
acht  
weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 
 
 
Naam 

 
: 

 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Postcode : ……………..    ……. Woonplaats   : ……………………………………………………………… 

Rekeningnummer 
IBAN 

: ………………………………………… Bank Identificatie 
(BIC)* 

: …………………………… 

Plaats en datum : ……………………….
. 

… - … - 20.. Handtekening : …………………………… 

* Dit hoeft u niet in te vullen bij een Nederlands rekeningnummer. 

Christelijk integraal kindcentrum De Twijn 
 
Parallelweg 2 
2951 BS Alblasserdam 
T 078 820 00 32 
 
E info@twijn-alblasserdam.nl 
I www.twijn-alblasserdam.nl 



 

 

 

 

 
 
 


