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WE GAAN WEER BEGINNEN!!
Beste ouders, verzorgers,

IN DIT NUMMER o.a.:

• Corona maatregelen
• Inzet extra personeel
in de onderbouw

De afgelopen dagen hebben we alles weer
in gereedheid gebracht om het nieuwe
schooljaar goed te kunnen starten. Alle
klassen zijn ingericht en alle materialen
liggen klaar. Nu alleen de kinderen nog…
We zien ernaar uit om ze aanstaande
maandag weer allemaal welkom te heten
en te luisteren naar hun vakantieverhalen.

Het zou geweldig zijn als we in de loop van
dit schooljaar het hoofdstuk Corona voor
school kunnen sluiten en alles weer gewoon
kan verlopen. Tot die tijd wil ik, mede namens alle collega’s, alle ouders en verzorgers vragen om begrip te hebben voor de
maatregelen die we nemen, zodat we de
risico’s op besmetting en verspreiding zo
klein mogelijk kunnen houden.
Voor nu wil ik iedereen alvast een heel fijn
en leerzaam schooljaar toewensen!!

• Vervanging juf Jony

We hebben er zin in!!

• Ter info

Met het eind van de zomervakantie in zicht Tot maandag!
hebben alle basisscholen in augustus een
Met vriendelijke groet,
brief ontvangen van de minister van onderwijs. Hierin zijn we geïnformeerd over de
Richard Bertram
maatregelen die we moeten treffen m.b.t.
Corona. Welke dat zijn, kunt u verderop in
deze nieuwsbrief uitgebreid lezen.

• Verzuim
• Inlooptijd
• Waar naar binnen?
• Vrijwillige
ouderbijdrage

• Gymschoenen

WELKOM TERUG OP SCHOOL!
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EXTRA ONDERSTEUNING (PERSONEEL) VOOR DE ONDERBOUWGROEPEN
Met de middelen die we van de overheid
ontvangen voor het ‘repareren’ van onderwijsachterstanden hebben we extra ondersteuning voor de onderbouwgroepen kunnen organiseren. Het gaat om de twee
groepen 2/3 en groep 4.
Komend schooljaar komt juf Lotte de twee
groepen 2/3 ondersteunen. Juf Lotte heeft
vorig schooljaar haar opleiding tot onderwijsassistent op onze school afgerond. Juf
Lotte is voor ons en onze leerlingen dus
geen onbekende.

steuning loopt door tot het einde van het
schooljaar.
Een groot voordeel van de samenwerking
tussen school en de opvang is de mogelijkheid om elkaars personeel in te zetten
waar het nodig is.
Charlotte en Ellen hebben allebei de nodige ervaring binnen het onderwijs. Charlotte als vaste medewerker van de peuter
en kleutergroep. Ellen is regelmatig langdurig ingezet als leerkracht in de onderbouw.

Ook groep 4 zal dit schooljaar extra onder- We zijn erg blij dat Charlotte, Ellen en Lotte
het onderwijsteam komen versterken. We
steuning krijgen. Iedere ochtend worden
wensen hen alvast veel werkplezier toe!
de leerkrachten van groep 4 bijgestaan
door juf Charlotte of juf Ellen. Deze onder-

CORONA MAATREGELEN
Hoewel het de goede kant op lijkt te gaan,
is het helaas nog niet mogelijk om zonder
aanpassingen het nieuwe schooljaar te
starten.
Ten opzichte van de weken voor de zomervakantie verandert er niet zo veel. Voor
alle zekerheid maatregelen hierbij nog een
keer op een rij:

traktaties wel toestaan. Omdat we veel
waarde hechten aan de uitgangspunten
van de gezonde school (o.a. stimuleren van
gezonde voeding), hebben wij ervoor gekozen om dat niet te doen. Bij verpakte traktaties gaat het vaak om chips, koek of
snoep. Geen van drieën past binnen de
uitgangspunten van de gezonde school.
Dit betekent niet dat we geen aandacht
We werken niet meer met cohorten
schenken aan de verjaardag van uw zoon
Het is niet meer nodig om de verschillende of dochter. Integendeel! We zorgen er nagroepen van elkaar te scheiden. Ook de
tuur voor dat alle jarigen even extra in het
looproutes voor kinderen binnen en buiten zonnetje worden gezet.
school worden opgegeven. Dit houdt in dat
de kinderen van groep 5/6 (de groep van
Beperkte toegang voor volwassenen
juf Monique en juf Paula) niet meer via de We volgen de richtlijn van de overheid om
brandtrap naar hun lokaal moeten, maar
zo min mogelijk volwassenen in school toe
gewoon gebruik kunnen maken van de in- te laten. Gesprekken met ouders kunnen
gang bij het voedselbosje.
wel gewoon op school plaatsvinden. Hierbij
worden wel alle algemene maatregelen in
Trakteren is nog steeds niet mogelijk
acht genomen, zoals de anderhalve meter
We kiezen er voor alle zekerheid voor om afstand, een geventileerde ruimte en alle
het trakteren door leerlingen nog even uit betrokkenen moeten klachtenvrij zijn.
te stellen.
Er zijn nogal wat scholen die verpakte
Halen en brengen
Omdat we het aantal volwassenen op
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zoveel mogelijk moeten beperken, is het
helaas nog niet toegestaan om de kleuters
en groep 3 leerlingen binnen te brengen.
Net zoals vorig schooljaar, kunnen alle jongste leerlingen tot aan de deur worden gebracht. Daar worden ze opgevangen door
de leerkrachten.
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over de manier waarop ons schooladvies
tot stand komt en informatie krijgen over
het Lodewijk College.
Voor de ouders en verzorgers van kinderen
uit de kleutergroepen en groep 3 willen we
wel een algemene informatieavond organiseren. Dit, omdat er nogal wat verandert in
de organisatie van het onderwijsaanbod in
deze groepen.

Graag willen we ook iedereen vragen om,
tijdens het brengen en halen van de kinderen, de anderhalve meter te respecteren. Later in het jaar wordt u nog geïnformeerd
over de 10-minutengesprekken. VooralsInzet van vrijwilligers - TSO medewerkers
nog gaan we ervan uit dat we die dit jaar
Het is toegestaan om vaste vrijwilligers
gewoon op school kunnen houden.
(zoals de medewerkers van de tussenschoolse opvang ) in school te ontvangen.
Wanneer moeten kinderen thuis blijven?
Binnen school moeten zij zich (net als de
Kinderen mogen naar school bij verkoudleerkrachten) houden aan de algemene
heidsklachten, af en toe hoesten, astma of
maatregelen zoals handen wassen, ander- hooikoorts. Bij koorts, benauwdheid of
halve meter afstand en thuis blijven bij
veel hoesten blijven kinderen thuis. Het
klachten.
advies is om kinderen in die gevallen te laten testen bij de GGD.
Ouderavonden
Het ontvangen van groepen ouders op
Onderwijspersoneel en leerlingen voor wie
school is mogelijk als dit georganiseerd kan een quarantaineadvies of quarantaineplicht
worden met inachtneming van de anderhal- geldt, gaan thuis in quarantaine. Dit geldt
ve meter afstand. Deze maatregel heeft
ook voor kinderen van ouders in cruciale
consequenties voor de eerste algemene
beroepen. Personeel en leerlingen die imouderavond die gepland is op 20 septemmuun zijn (volledig gevaccineerd of corona
ber a.s.
doorgemaakt) hoeven niet in quarantaine.
Tijdens een quarantaine van de hele klas
De algemene ouderavond voor de groepen
geven scholen zoveel mogelijk onderwijs op
4 t/m 8 gaan (nog) niet door. De ouders en
afstand. Een huiswerkopdracht meegeven
verzorgers van de leerlingen uit groep 8
valt daar ook onder.
zullen iets later in het jaar uitleg krijgen

ZIEKTEVERLOF JUF JONY - TIJDELIJKE AANPASSING FORMATIE
Helaas kan juf Jony a.s. maandag nog niet volledig starten. Dit houdt in dat we tijdelijk
de formatie in de onderbouw hebben moeten aanpassen. De groepsbezetting komt er
als volgt uit te zien:
•

Juf Joyce werkt op dinsdag, woensdag en donderdagochtend in de peuter- en
kleutergroep. Donderdagmiddag werkt ze in de groep van Juf Els.

•

Juf Angela werkt op maandag, donderdag en vrijdag in de peuter- en kleutergroep. Normaal gesproken werkt juf Angela op maandag in de groep van juf Ella.

•

Zolang juf Jony afwezig is, zal juf Ella ook op maandag (in haar eigen groep) werken.

Zodra duidelijk is wanneer juf Jony weer volledig ingezet kan worden, wordt u daarover
geïnformeerd.
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TER INFO
Nog even wat praktische zaken voor u op een rijtje.

Hoe laat kunnen de kinderen naar binnen, gebracht worden?
De vrije inloop ‘s morgens bevalt ons erg goed. Alle kinderen komen geleidelijk aan naar binnen
en gaan, afhankelijk van de groep waarin ze zitten, lekker een boek lezen (groep 4 t/m 8) of aan
de slag met één van de ‘inloopwerkjes’ die zijn klaargezet door de leerkrachten (kleutergroepen
en groep 3).
Tot nu toe hebben we een inloopmoment van 8.15 uur tot 8.25 uur. Met ingang van dit schooljaar passen we de tijden iets aan:


De kleutergroepen en groep 3 hebben een inloopmoment voor ouders en kinderen van
8.20 uur tot 8.25 uur.



Het inloopmoment voor de groepen 4 t/m 8 is ook van 8.20 tot 8.25 uur, maar zonder
ouders.

Omdat we ‘s morgens vrije inloop hebben, is er tot 8.30 uur minimaal toezicht op het plein. Bij de
gewone pauzes is dat natuurlijk niet het geval en zorgen we ervoor dat er voldoende toezicht en
begeleiding is.
Om 8.25 uur gaat het eerste belsignaal. Alle kinderen maken zich vanaf dat moment op om de
lesdag te beginnen. Dat is ook het moment waarop we de ouders van de kleuters en groep 3 verzoeken om het lokaal te verlaten, zodat ook zij de lesdag kunnen opstarten. Om 8.30 uur (het
tweede belsignaal) is iedereen dan startklaar. (Tijdens corona kunnen ouders helaas niet mee
naar binnen! Alle leerlingen worden tot aan de deur gebracht.)
We hebben de inlooptijd iets verkort, zodat alle leerkrachten iets meer tijd hebben om de ochtend op te starten.

Welke in - en uitgang gebruiken de groepen?
De groep van juf Jony en juf Angela

De ingang aan het kleuterplein.

De groep van juf Ella en juf Angela

De ingang aan het kleuterplein.

De groep van juf Els en juf Joyce

De ingang bij de kleine voetbalkooi.

De groep van meester Bas en juf Joyce

De ingang bij de kleine voetbalkooi.

De groep van juf Nathalie en juf Fleur

De ingang bij het voedselbosje.

De groep van juf Esther en juf Paula

De ingang bij het voedselbosje.

De groep van meester Peter

De hoofdingang.

De groep van juf Monique en juf Paula

De hoofdingang.

Extra verlof - melding leerplichtambtenaar

Langs deze weg willen we iedereen nogmaals
wijzen op de wet– en regelgeving m.b.t. het
aanvragen van extra verlof/vakantie. In de

wetgeving is duidelijk vastgelegd wanneer u
aanspraak kunt maken op extra verlof. De afspraken hierover zijn door ons opgenomen in
het protocol ‘Verlof en verzuim’, wat u in kunt
vinden op onze website (https://
twijn.ogperspecto.nl/ouders/verlof-enverzuim) en in de schoolgids. Ook in de activiteitenkalender die ieder schooljaar wordt uitgegeven, staan de richtlijnen vermeld.
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Desondanks krijgen we ieder jaar weer verlofaanvragen die gekoppeld zijn aan de zomervakantie.
Hierbij willen we graag alle ouders en verzorgers verzoeken om alleen verlof aan te vragen
voor die situaties waarin dat geoorloofd is volgens de leerplichtwet. In lijn met diezelfde
leerplicht zijn we namelijk genoodzaakt om alle
aanvragen die daarbuiten vallen af te moeten
wijzen.
Deze week is hierover nog contact geweest
met de leerplichtambtenaar van de gemeente

Terneuzen. Deze heeft ons er tevens op
gewezen dat er ook buitengewoon verlof kan
worden aangevraagd als er sprake is van
ernstige gezondheidsproblematiek bij opa’s en
oma’s die in het buitenland wonen.
Het verzoek moet dan wel vergezeld worden
van een getekende verklaring van de behandelend arts, waarin duidelijk moet zijn dat het
gaat om een zeer ernstige gezondheidsproblematiek.
Langs deze weg willen we u alvast bedanken
voor uw begrip en medewerking.

VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE SCHOOLJAAR 2021 - 2022
Hoogte van de ouderbijdrage:
Onze school vraagt, net als veel andere scholen, een financiële bijdrage voor extra activiteiten
die niet tot het gewone lesprogramma behoren, zoals de schoolreis en het schoolkamp, excursies, het sinterklaasfeest en allerlei andere activiteiten. De ouderbijdrage hiervoor is vrijwillig.
De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage wordt elk jaar vastgesteld in een vergadering van de
medezeggenschapsraad. De oudergeleding moet instemmen met de hoogte van de bijdrage.
De ouderbijdrage voor leerlingen van groep 6 tot en met 8 is 5 euro goedkoper. Dit heeft te
maken met de sinterklaasviering. De kosten van het cadeautje voor groep 1 tot en met 5 is opgenomen in de bijdrage. De leerlingen van groep 6 tot en met 8 kopen zelf een cadeautje t.w.v.
€ 5,00.
De bijdrage is altijd vrijwillig. Kinderen van ouders die de bijdrage niet kunnen of willen betalen,
zullen niet worden uitgesloten van deelname aan de activiteit. De hoogte van de ouderbijdrage
is opgenomen in onderstaande tabel.
Groep

Ouderbijdrage (De bijdrage is vrijwillig)

Totaal

Nieuwe leerlingen na
december

Groep 1,
2 en 3

€ 20,00 voor activiteiten en vieringen
+ € 5,00 voor de schoolreis .

€ 25,00

€ 15,00

Groep 4
en 5

€ 20,00 voor activiteiten en vieringen
+ € 35,00 voor de schoolreis .

€ 55,00

€ 45,00

Groep 6
en 7

€ 15,00 voor activiteiten en vieringen
+ € 35,00 voor de schoolreis

€ 50,00

€ 42,50

Groep 8

€ 15,00 voor activiteiten en vieringen
+ € 55,00 voor het schoolkamp

€ 70,00

€ 62,50

U kunt dit bedrag overmaken op
IBAN NL 11 RABO 0103 7832 61
t.n.v. Activiteitencommissie De Twijn.
O. v. v.: ouderbijdrage 21-22 + naam leerling + groep

IN DE ACTIVITEITENKALENDER STAAT DE BIJDRAGE VOOR DE KINDEREN VAN GROEP 3 NOG
OP € 55,00. DAT IS NIET CORRECT. DE KINDEREN VAN GROEP 3 GAAN MEE OP UITSTAP. DE
BIJDRAGE DAARVOOR IS € 5,00 I.P.V. € 35,00 .
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BEWEGINGSONDERWIJS: ZORG VOOR GOEDE (GYM)SCHOENEN
Een keer per week gaan alle kinderen een hele middag naar de gymzaal toe voor gymles.
Door de gymtijd niet meer op te splitsen in twee korte blokken houden we meer effectieve gymtijd over. Dit komt het bewegingsonderwijs (en dus de motorische ontwikkeling van onze leerlingen) ten goede.
Daarbij is het wel van belang dat kinderen goeie gymschoenen dragen. Turnslofjes met
een gladde zool zijn niet geschikt voor de gymlessen. Kinderen die turnslofjes dragen,
worden tijdens de gymles beperkt in hun bewegingsmogelijkheden. Bijvoorbeeld: Als
leerlingen met turnslofjes tegen een schuin opgestelde bank naar boven moeten lopen,
glijden ze steeds terug naar beneden. Zo hebben kinderen die turnslofjes dragen ook
minder grip bij op het wandrek als ze daarin naar boven moeten klimmen.
DAILY MILE
Dagelijks lopen alle leerlingen vanaf groep 4 een kwartiertje rondjes. De extra lichaamsbeweging is niet alleen goed voor de conditie en lichamelijke ontwikkeling van onze kinderen, maar draagt
ook bij aan de concentratie. Na lichamelijke inspanning kunnen
kinderen zich weer beter focussen en richten op schooltaken zoals
rekenen, spelling of taalvaardigheden.
Wilt u er rekening mee houden dat het rennen op slippers erg snel tot struikelpartijen
leidt. We willen u dan ook graag adviseren om uw zoon of dochter geen slippers te laten
dragen naar school.
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