2021 - 2022

IKC De Twijn
Professor Zeemanstraat 216
4532 JM Terneuzen
0115-613041
twijn@ogperspecto.nl

September 2021
Week 36
Maandag 6

Dinsdag 7

Woensdag 8

Start schooljaar 21-22

Donderdag 9
Openingsviering

Vrijdag 10

Zaterdag 11

Zondag 12

Zaterdag 18

Zondag 19

IKC Nieuwsbrief

Week 37
Maandag 13

Dinsdag 14

Woensdag 15

Donderdag 16

Luizen pluizen

Vrijdag 17
Leerlingenraad

Week 38
Maandag 20

Dinsdag 21

Algemene ouderavond

Woensdag 22

Donderdag 23

Vrijdag 24

Zaterdag 25

Zondag 26

Woensdag 29

Donderdag 30

Vrijdag 1 oktober

Zaterdag 2

Zondag 3

Prinsjesdag

Week 39
Maandag 27

Dinsdag 28
IKC-raad / MR
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Meesters – en juffendag

Woord vooraf

Contactgegevens

Beste ouders, verzorgers,
De afgelopen jaren hebben we gemerkt dat het niet altijd voor iedereen
duidelijk is wanneer het vakantie is, op welke dagen de kinderen vrij zijn of
wanneer we vieringen en activiteiten hebben gepland.
Het overzicht hiervan wordt jaarlijks opgenomen in de schoolgids, maar we
hebben het vermoeden dat deze niet altijd gemakkelijk toegankelijk is. Dit heeft
waarschijnlijk te maken met de vorm waarin de gids wordt verspreid. De gids
komt niet meer uit op papier, maar kan gedownload worden van onze website.
Om u beter te kunnen informeren, ontvangt u onze schoolkalender. Hierop staan
alle belangrijke data al voor u ingevuld. Daarnaast blijven we u ook dit schooljaar
informeren op de bekende wijze via Parro of een briefje. Het is namelijk niet
mogelijk om alle activiteiten vooraf in de kalender te zetten. De excursies en
gastlessen ontbreken nog. Bij wijzigingen wordt u vooraf op de hoogte gebracht.
Daarnaast treft u in deze kalender een samenvatting aan van alle belangrijke
informatie voor het schooljaar 2021 - 2022. Het gaat om de praktische
informatie die jaarlijks wordt aangepast, zoals de samenstelling van het team en
de groepen, het gymrooster en de regeling vrijwillige ouderbijdrage.
We hopen dat deze jaarkalender een goede aanvulling is op de informatie die u
kunt lezen in onze schoolgids en op onze website.
Wij wensen iedereen een goed en succesvol schooljaar toe!
Het team van De Twijn
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Naam school

: De Twijn

Adres school

: Prof. Zeemanstraat 216 4532 JM Terneuzen

Telefoon

: 0115 - 613041

e-mail

: twijn@ogperspecto.nl

website

: http://www.de-twijn.nl

directeur

: Richard Bertram

plv. directeur

: Nathalie Vermeulen

Kijk voor meer informatie over onze school op de website of op de site van
‘Scholen op de kaart’.

Oktober 2021
Week 40
Maandag 4

Dinsdag 5

Dierendag

Dag van de leerkracht

Woensdag 6

Donderdag 7

Vrijdag 8

Zaterdag 9

Zondag 10

Donderdag 14

Vrijdag 15

Zaterdag 16

Zondag 17

Zaterdag 23

Zondag 24

Zaterdag 30

Zondag 31

Studiedag leerkrachten
Alle kinderen zijn vrij.

Week 41
Maandag 11

Dinsdag 12

Kinderboekenweek

Kinderboekenweek

Woensdag 13
Kinderboekenweek

Kinderboekenweek

Finale voorleeswedstrijd

Week 42
Maandag 18
Ouderavond

Dinsdag 19

Woensdag 20

Ouderavond

Donderdag 21
Lampionnenoptocht

Vrijdag 22
Collectieve vrije dag
Alle kinderen zijn vrij

Week 43
Maandag 25
Herfstvakantie

Dinsdag 26
Herfstvakantie

Woensdag 27
Herfstvakantie
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Donderdag 28
Herfstvakantie

Vrijdag 29
Herfstvakantie

Groepsformatie schooljaar 2021 - 2022
Inzet leerkrachten schooljaar 2021 - 2022
maandag
Gr.
Leerkrachten
o
m

1

1/2

2/3 a

2/3 b

4

5/6

dinsdag
o
m

woensdag
o
m

donderdag
o
m

vrijdag
o
m

Jony D’Hont
Angela Weeteling
Angela Weeteling
Ella van Driessen
Els de Smet
Joyce Delaere
Bas Gijsel
Joyce Delaere
Nathalie Vermeulen
Fleur de Bree
Monique Ocraft
Paula van der Hooft

7

Peter Deseijn

8

Esther Braafhart
Paula van der Hooft

De dagen waarop de leerkrachten lesgeven, zijn met groen ingekleurd. Joyce Delaere werkt zowel in
groep 2/3 a als in groep 2/3 b.
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Dit schooljaar gaan we verder met het
organiseren van uitdagend aanbod voor
meer- en hoogbegaafde leerlingen.
Juf Suzan geeft op woensdag en donderdag les
aan de plusgroepen. We onderscheiden 3
plusgroepen:
1.
2.
3.

Leerlingen uit groep 1, 2 en 3
Leerlingen uit groep 4 en 5
Leerlingen uit groep 6, 7 en 8

Na de Kerstvakantie zullen de kinderen uit
groep 3 aansluiten bij de leerlingen van groep 4
en 5.
De leerlingen van groep 4, 5 en 6 krijgen les van
juf Suzan op woensdagochtend.
De leerlingen van groep 7 en 8 op
donderdagochtend.
De leerlingen uit groep 1, 2 en 3 op
woensdagmiddag.

November 2021
Week 44
Maandag 1

Dinsdag 2

Woensdag 3

Donderdag 4

Luizen pluizen

Vrijdag 5

Zaterdag 6

Zondag 7

Leerlingenraad

Week 45
Maandag 8

Dinsdag 9

Woensdag 10

Donderdag 11

Vrijdag 12

Zaterdag 13

Zondag 14

Dinsdag 16

Woensdag 17

Donderdag 18

Vrijdag 19

Zaterdag 20

Zondag 21

Vrijdag 26

Zaterdag 27

Zondag 28

Week 46
Maandag 15

Bingo

Week 47
Maandag 22

Dinsdag 23

Projectweek identiteit

Projectweek identiteit

Woensdag 24
Projectweek identiteit
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Donderdag 25
Projectweek identiteit

Projectweek identiteit

Gymles en buitenspel
Afspraken gymmen groep 3 tot en met 8:

Overzicht gymtijden schooljaar 2021 - 2022
maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

Groep 5/6

Groep 3

Groep 4

Groep 7

Groep 8

12.45 – 14.15

12.45 – 14.15

12.45 – 14.15

12.45 – 14.15

12.45 – 14.15

Onze school doet mee met THE DAILY MILE. Elke dag rennen of lopen alle kinderen
van groep 3 tot en met 8 rondjes in het plantsoen voor school. Dat doen we iedere
ochtend van 9.45 uur tot 10.00 uur. Dit is niet alleen goed voor de lichamelijke
ontwikkeling en conditie. Het heeft ook een positief effect op de concentratie tijdens
de les.

In het naschoolse programma zijn allerlei activiteiten
opgenomen gericht op lichaamsbeweging. Het programma
wisselt twee keer per jaar.
Voor deze activiteiten maken we gebruik van de gymzaal. In de zaal zijn
gymschoenen verplicht.

•
•
•
•
•

•

Tijdens gymlessen is gymkleding en -schoeisel verplicht.
De gymkleding blijft niet op school, maar wordt na de gymles weer mee naar
huis genomen.
Heeft een leerling geen gymkleding bij, dan mag deze niet meedoen, maar
kijkt toe.
Alle kinderen doen mee met gymnastiek, tenzij er van de ouders bericht is
ontvangen dat ze daar niet toe in staat zijn.
Ouders kunnen door middel van een briefje of via Parro laten weten dat hun
zoon/dochter niet mee kan of mag doen met de gymles.
Het komt regelmatig voor dat leerlingen, ondanks bovenvermelde afspraken,
toch niet mee kunnen gymmen, omdat ze geen geschikte kleding bij hebben.
Kinderen die om die reden niet mee kunnen gymmen, gaan wel gewoon mee
naar de gymzaal en krijgen daar vervangend (school)werk.

Alle kinderen eten 5 dagen per week fruit of groente

Tip!

tijdens de pauzes. Dit geldt voor de kleine pauze,

Controleer regelmatig of de gymschoenen nog passen!

maar ook voor de lunchpauze.
We willen u vriendelijke verzoeken om geen koek of
snoep mee te geven.

Bedankt voor uw medewerking en begrip!

Bewegingsonderwijs in de kleutergroep. Buitenspel en kleutergym:
•
•
•

De belangrijkste regel bij het buitenspelen is dat iedereen mag meespelen.
De materialen stimuleren dit dan ook.
De kleuters gymmen in de kleine gymzaal van school.
De kinderen hebben bij het gymmen gymschoentjes aan. Deze blijven op
school. Wilt u de naam van uw kind op de schoentjes schrijven a.u.b.

Tip!
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Denk in de zomer aan zonnecrème voor het buitenspel…

December 2021
Week 48
Maandag 29 november

Dinsdag 30 november

Woensdag 1

Donderdag 2

Vrijdag 3

Zaterdag 4

Zondag 5

Sinterklaasviering

Week 49
Maandag 6

Dinsdag 7

Woensdag 8

Donderdag 9

Vrijdag 10

Zaterdag 11

Zondag 12

Woensdag 15

Donderdag 16

Vrijdag 17

Zaterdag 18

Zondag 19

Zaterdag 25

Zondag 26

Zaterdag 1

Zondag 2

IKC-raad / MR

Week 50
Maandag 13

Dinsdag 14

Leerlingenraad

Week 51
Maandag 20

Dinsdag 21

Woensdag 22
Kerstviering

Donderdag 23
IKC Nieuwsbrief

Vrijdag 24
Kerstvakantie

Week 52
Maandag 27
Kerstvakantie

Dinsdag 28
Kerstvakantie

Woensdag 29
Kerstvakantie
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Donderdag 30
Kerstvakantie

Vrijdag 31
Kerstvakantie

Feesten, vieringen en activiteiten
De openbare en Rooms Katholieke identiteit zijn de pijlers van onze
samenwerkingsschool en vormen de basis voor onze vieringen en feesten.
Feesten, vieringen en activiteiten worden georganiseerd om sociale
verbondenheid te versterken. Met de vieringen dragen we de identiteit van onze
samenwerkingsschool uit.

VIERINGEN EN ACTIVITEITEN OP DE TWIJN:
Openingsviering schooljaar voor alle kinderen

De Twijn hecht aan een open houding ten opzichte van andere culturen en religies
en wil de kinderen leren om respectvol met elkaars verschillen om te gaan.
Uit respect voor alle religies organiseren we het zo dat iedereen erbij kan zijn en
mee kan doen. Deelname van vieringen buiten reguliere schooltijd is op vrijwillige
basis.
De uitvoering en organisatie is in handen van de directeur, het personeel en de
activiteitencommissie.
De wet kent regels voor vrijstelling van het volgen van lessen vanwege religieuze
vieringen, verplichtingen e.d. Eén groep wordt daar niet in genoemd nl. de
Getuigen van Jehova.
Omdat we ieders geloofsovertuiging respecteren, zullen we onze leerlingen nooit
verplichten om aan (de voorbereiding van) de vieringen deel te nemen. De
kinderen van Getuigen van Jehova mogen de dag waarop de viering plaatsvindt
thuis blijven. In overleg met de ouders wordt een alternatief programma
aangeboden dat thuis verwerkt kan worden.

Meesters- en juffen dag
Cultuurmenu (niet op de kalender vermeld)
Kinderboekenweek o.a. voorleesochtend onderbouw en voorleeswedstrijd
Bingo
Halloween avondtocht
Sinterklaasviering
Kerstviering
Discoavond
Carnavalsmiddag
Paaslunch
Nationale buitenlesdag
Projectweek: Gezonde week
Kamp groep 8
Schoolreis groep 4 t/m 7
Uitstap groepen 1, 2 en 3
Afscheid groep 8 en uitzwaaien leerlingen die afscheid nemen
Waterfestijn
Projectweek: Identiteit
Barbecue
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Januari 2022
Week 1
Maandag 3

Dinsdag 4

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Woensdag 5
Kerstvakantie

Donderdag 6
Kerstvakantie

Vrijdag 7

Zaterdag 8

Zondag 9

Kerstvakantie

Week 2
Maandag 10

Dinsdag 11

Woensdag 12

Donderdag 13

Vrijdag 14

Zaterdag 15

Zondag 16

Dinsdag 18

Woensdag 19

Donderdag 20

Vrijdag 21

Zaterdag 22

Zondag 23

Dinsdag 25

Woensdag 26

Donderdag 27

Vrijdag 28

Zaterdag 29

Zondag 30

Luizen pluizen

Week 3
Maandag 17

Week 4
Maandag 24
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Vrijwillige ouderbijdrage 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 hoogte van de ouderbijdrage is opgenomen in onderstaande tabel.
• De ouderbijdrage voor leerlingen van groep 6 tot en met 8 is 5 euro
goedkoper. Dit heeft te maken met de Sinterklaasviering. Het cadeautje is
voor groep 1 tot en met 5 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 nooit uitgesloten worden van deelname.

Voor de communicatie met onze ouders en verzorgers maken we gebruik van de
Parro-app. Deze app kunt u downloaden via Play Store. Na inschrijving van uw
zoon of dochter krijgt u de inloggegevens doorgestuurd.
We gebruiken Parro niet alleen om u te informeren. U kunt ook zelf een bericht via
Parro versturen naar de leerkracht van uw zoon of dochter. Wilt u er wel rekening
mee houden dat we niet altijd meteen kunnen reageren op uw berichtje.

Indien gewenst, kan in overleg met de directeur van school een betalingsregeling worden getroffen.

In totaal bedraagt de ouderbijdrage voor het schooljaar 2021 - 2022:
Groep

Ouderbijdrage (De bijdrage is vrijwillig)

Totaal

Nieuwe leerlingen na december

Groep 1 en 2

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

€ 25,00

€ 15,00

Groep 3 tot en met 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 + naam leerling + groep
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Februari 2022
Week 5
Maandag 31 januari
Nationale
voorleesdagen

Dinsdag 1
Nationale
voorleesdagen

Woensdag 2
Nationale
voorleesdagen

Donderdag 3
Nationale
voorleesdagen

Vrijdag 4

Zaterdag 5

Zondag 6

Zaterdag 12

Zondag 13

Zaterdag 19

Zondag 20

Zaterdag 26

Zondag 27

Nationale
voorleesdagen

Week 6
Maandag 7

Dinsdag 8

Woensdag 9

Donderdag 10

IKC-raad / MR

Vrijdag 11
Eerste rapport

Week 7
Maandag 14

Dinsdag 15

Woensdag 16

Donderdag 17
Studiemiddag
leerkrachten

Vrijdag 18
Leerlingenraad

Kinderen ’s middags vrij

Week 8
Maandag 21

Dinsdag 22

Ouderavond

Woensdag 23

Ouderavond
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Donderdag 24
Discoavond gr 5 t/m 8

Vrijdag 25
Carnavalsmiddag gr 1
t/m 4

Ouderparticipatie
IKC-raad
Basisschool De Twijn vormt samen met Kinderopvang Juultje De Twijn een IKC.
Een IKC biedt onderwijs, opvang, zorg en vrije tijdsbesteding aan kinderen in
de leeftijd van 0 – 12 jaar.
De kernpartners van een IKC, onderwijs en opvang, werken intensief samen als
één organisatie om dit aanbod te realiseren.
Hoewel we op De Twijn als één organisatie samenwerken, worden we door de
overheid toch nog als twee gescheiden organisaties gezien. Voor onderwijs en
opvang gelden andere regels en wetten. Zo is ook de inspraak anders geregeld.
Omdat we zelf erg veel waarde hechten aan de goede en intensieve
samenwerking, hebben we een constructie bedacht waarbij we recht doen aan
onze ideeën en toch volgens de regels van de wet handelen.
Onze IKC-raad bestaat uit twee inspraakorganen, namelijk de oudercommissie
(wet kinderopvang) en de medezeggenschapsraad (wet primair onderwijs). Als
het onderwerpen betreft die alleen school aangaan, wordt de MR om advies of
instemming gevraagd. Als het zaken betreft die uitsluitend de kinderopvang
aangaan, wordt advies gevraagd aan de oudercommissie.
Via de oudergeleding van de medezeggenschapsraad zijn alle ouders van
school vertegenwoordigd in het overleg met de schoolleiding. Zowel de ouders
als de leerkrachten worden door middel van stemming gekozen door de groep
die ze vertegenwoordigen.
Namens school hebben zitting in de IKC-raad:
• Mevr. M. Kamp (ouder)
• Mevr. J. Richter (ouder)
• Mevr. E. Geerts (ouder)
• Mevr. S. van den Berg (leerkracht)
• Vacante plaats leerkracht
• Dhr. P. Deseijn (leerkracht en voorzitter)
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Activiteitencommissie
De activiteitencommissie bestaat nagenoeg geheel uit ouders. Het doel van
deze commissie is het organiseren van schoolse en naschoolse activiteiten.
Dit gebeurt in overleg en samenwerking met het team, onder
eindverantwoordelijkheid van de directeur. Het activiteitenprogramma
wordt jaarlijks door het team vastgesteld en ter advisering aan de MR
voorgelegd.
Activiteiten, feesten en vieringen die met en door de activiteitencommissie
worden georganiseerd, worden betaald met de inkomsten uit de vrijwillige
ouderbijdrage. Deze inkomsten zijn opgenomen in de schoolbegroting en zijn
geoormerkt. Dit betekent dat ze voor geen enkel ander doel kunnen worden
gebruikt. Het geld uit de ouderbijdrage wordt beheerd door de
schooldirecteur, Alle leden van de commissie hebben inzage in de inkomsten
en uitgaven. De jaarlijkse controle wordt gedaan door de afdeling financiën
van Perspecto en de accountant.

Helpende Handen
Regelmatig doen we een beroep op ouders om een handje
bij te steken. Zo kunnen we altijd wel wat extra hulp
gebruiken bij de kerstviering of de sportdag.
Daarnaast zijn er tal van klusjes waar we uw hulp goed bij kunnen gebruiken.
Een van de terugkerende karweitjes is het onderhoud van het schoolplein.
Vooral in de herfst, als er veel blad valt, moet het plein regelmatig bladvrij
worden geblazen. Ook kunnen we nog wel hulp gebruiken bij de organisatie
van het naschools activiteitenaanbod.
Meer informatie? Neem gerust even contact met ons op.

Maart 2022
Week 9
Maandag 28 februari

Dinsdag 1

Voorjaarsvakantie

Voorjaarsvakantie

Woensdag 2
Voorjaarsvakantie

Donderdag 3
Voorjaarsvakantie

Vrijdag 4

Zaterdag 5

Zondag 6

Zaterdag 12

Zondag 13

Voorjaarsvakantie

Week 10
Maandag 7

Dinsdag 8

Woensdag 9

Donderdag 10

Collectieve vrije dag
Alle kinderen zijn vrij

Vrijdag 11
Rapport inleveren

Week 11
Maandag 14

Dinsdag 15

Woensdag 16

Donderdag 17

Vrijdag 18

Zaterdag 19

Zondag 20

Dinsdag 22

Woensdag 23

Donderdag 24

Vrijdag 25

Zaterdag 26

Zondag 27

Dinsdag 29

Woensdag 30

Donderdag 31

Vrijdag 1 april

Zaterdag 2

Zondag 3

Luizen pluizen

Week 12
Maandag 21

Week 13
Maandag 28

IKC Nieuwsbrief
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Continurooster met gelijke schooldagen: Alle kinderen blijven over!
Bij een continurooster blijven alle kinderen tussen de middag op school over. De
continuïteit van de schooldag geeft de kinderen en leerkrachten meer rust dan het
geval is bij de traditionele schooltijden. Kinderen ervaren ’s middags namelijk geen
‘opstartproblemen’ meer. Leerkrachten kunnen de lesdag meteen weer oppakken.
Dit heeft een positief effect op de leerresultaten en het groepsklimaat.

Samen eten is goed voor het stimuleren van een
positief groepsklimaat

Hoeveel lunchpauze hebben de kinderen en hoe wordt dat georganiseerd?
Alle kinderen hebben tegelijkertijd pauze. De pauze begint om 12.00
uur en duurt tot 12.45 uur.
De lunch wordt ’s morgens per groep in de koelkast gezet. Per groep is
een koelkast voorzien.
Om 11.50 uur komen de medewerkers van de tussenschoolse opvang
naar school. Zij zorgen ervoor dat alle groepen hun lunchtrommels
krijgen. Om 12.00 uur begint de lunchpauze.
De leerkracht eet samen met de kinderen in de klas. De groepen 1 tot
en met 3 krijgen hierbij hulp van de TSO-medewerkers.
De onderbouwgroepen worden door een van de TSO-medewerkers
aangeveegd en klaargemaakt voor het middagprogramma. De
bovenbouwleerlingen zorgen zelf voor hun lokaal.
Om 12.20 uur start de speelpauze. Alle kinderen bergen eerst hun
lunchtrommels op en gaan daarna naar buiten. Tijdens het buitenspel
wordt toezicht gehouden door de TSO-medewerkers, de directeur en
de IB-er. De leerkrachten hebben dan pauze.
Om 12.40 uur gaat de eerste bel. Alle kinderen gaan in de rij staan en
gaan onder begeleiding van hun leerkracht terug naar binnen om te
starten met het tweede deel van de lesdag.
De tweede bel gaat om 12.45 uur. Het middagprogramma begint.
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Omdat alle kinderen verplicht overblijven, worden er geen kosten gerekend voor
de tussenschoolse opvang. De vergoeding voor de medewerkers van de TSO komt
voor rekening van school.
Pauzetijden in schema
08.30 uur
Start lesdag (8.25 uur gaat de eerste bel)
09.45 uur
The Daily Mile
10.45 uur
Kleine pauze
12.00 uur
Lunchpauze
12.20 uur
Middagpauze
12.45 uur
Start middagprogramma (12.40 uur gaat de eerste bel)
14.15 uur
Einde lesdag

April 2022
Week 14
Maandag 4

Dinsdag 5

Woensdag 6

Donderdag 7

Nationale buitenlesdag

Vrijdag 8

Zaterdag 9

Zondag 10

Zaterdag 16

Zondag 17

Zaterdag 23

Zondag 24

Zaterdag 30

Zondag 1

Leerlingenraad

Week 15
Maandag 11

Dinsdag 12

Woensdag 13

Donderdag 14
Paasviering

Vrijdag 15
Goede vrijdag
Alle kinderen zijn vrij

Week 16
Maandag 18

Dinsdag 19

2 Paasdag
Alle kinderen zijn vrij
e

IKC-raad / MR

Woensdag 20

Donderdag 21

Eindtoets basisonderwijs

Eindtoets basisonderwijs

Woensdag 27

Donderdag 28

Vrijdag 22
‘Oranje – dag’

Week 17
Maandag 25

Dinsdag 26

Meivakantie

Meivakantie

Meivakantie
Koningsdag
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Meivakantie

Vrijdag 29
Meivakantie

Pennenzak – schrijfgerei – agenda
Schrijfwaar
U hoeft voor uw zoon of dochter geen schrijfwaar aan te schaffen. Uw kind krijgt
alle materialen die het nodig heeft van school. Vanaf groep 3 krijgt elke leerling
een pennenzak met inhoud:
Potlood
Kleurtjes
Gum
Liniaal
Pen
Het heeft geen zin om de pennenzak aan te vullen met extra materialen. Deze
worden op school niet gebruikt.
In groep 3 schrijven alle kinderen met een potlood.
De eerste helft van het schooljaar wordt in groep 4 ook nog met potlood
geschreven. Na de Kerstvakantie krijgen de leerlingen uit groep 4 een pen. Deze
pen, een rollerpen met inktvullingen, krijgen ze van school.
We schaffen deze pennen aan bij Heutink, onze schoolleverancier. Het zijn pennen
die speciaal ontworpen zijn voor duurzaam gebruik op school.
Het handschrift van onze leerlingen kan in veel gevallen beter ontwikkeld worden.
Om dit te realiseren is het belangrijk om goed schrijfonderwijs te organiseren en
goede, verantwoorde schrijfmaterialen te gebruiken. Om die reden staan we
uitsluitend het gebruik van schoolpennen toe.
Regelmatig wordt de inhoud van de pennenzak door de leerkrachten
gecontroleerd. Schrijfmaterialen die niet door school zijn verstrekt, worden weer
meegegeven naar huis.

De pennenzak gaat bij de overgang naar de volgende groep met de leerlingen
mee. Eind groep 8 gaat de pennenzak mee naar huis.
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Agenda
In voorbereiding op het voortgezet onderwijs leren de kinderen van groep 8
omgaan met een agenda.
Om dit goed en effectief aan te kunnen leren, is het belangrijk dat alle leerlingen
over dezelfde agenda beschikken. Om die reden hebben we enkele jaren geleden
besloten om voor alle kinderen van groep 8 een agenda aan te schaffen.
U hoeft dus geen agenda voor uw zoon/dochter te kopen.

Mei 2022
Week 18
Maandag 2
Meivakantie
Suikerfeest

Dinsdag 3
Meivakantie

Woensdag 4
Meivakantie
dodenherdenking

Donderdag 5
Meivakantie
Bevrijdingsdag

Vrijdag 6

Zaterdag 7

Meivakantie

Zondag 8
Moederdag

Week 19
Maandag 9

Dinsdag 10

Luizen pluizen

Woensdag 11

Donderdag 12

Vrijdag 13

Zaterdag 14

Zondag 15

Schoolfotograaf

Week 20
Maandag 16

Dinsdag 17

Woensdag 18

Donderdag 19

Vrijdag 20

Zaterdag 21

Zondag 22

Dinsdag 24

Woensdag 25

Donderdag 26

Vrijdag 27

Zaterdag 28

Zondag 29

Week 21
Maandag 23

Hemelvaart
Alle kinderen zijn vrij
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Collectieve vrije dag
Alle kinderen zijn vrij

Huiswerk
Tips voor ouders/verzorgers van groep 8
Op De Twijn krijgen de kinderen van
groep 1 tot en met 7 geen huiswerk meer
mee. We zijn namelijk van mening dat
het maken van huiswerk niet of
nauwelijks bijdraagt aan de
(leer)ontwikkeling van kinderen.
Huiswerk wordt nog wel gegeven aan
individuele kinderen die de extra
oefening goed kunnen gebruiken. Dit
wordt altijd in overleg met de ouders
gedaan. Ook voor de kinderen van groep 8 geldt een uitzondering. Zij krijgen
regelmatig huiswerk mee als voorbereiding op het voortgezet onderwijs.
We willen vooral stimuleren dat kinderen thuis veel spelen. Bovendien heeft
huiswerk niet altijd het gewenste effect. Integendeel. Als een leerling de lesstof al
beheerst, dan heeft het maken van huiswerk weinig zin. In dat geval kan het
maken van huiswerk de nodige frustratie opleveren. Het werk wordt als zinloos
ervaren. Als een leerling de stof nog niet beheerst, dan heeft het maken van
huiswerk ook weinig zin. De leerling heeft in dat geval behoefte aan uitleg in plaats
van (in)oefening.
Doel en functie van huiswerk in groep 8
Huiswerk wordt op onze school in groep 8 gegeven als voorbereiding op de
werkwijze van het voortgezet onderwijs. We richten ons op:
• Bevordering van de zelfstandigheid en de verantwoordelijkheid van de
leerlingen.
• Leren plannen.
Huiswerk voor de individuele leerling
- Mocht er huiswerk gegeven worden in het kader van zorgverbreding, dan
wordt dit doorgesproken met de ouders.

-

Bij vraag naar individueel huiswerk door een ouder beslist de leerkracht.

Activiteitenkalender 2021 – 2022 IKC De Twijn

•
•

•

•
•
•
•
•
•

Stel je op als coach, luister en stel vragen
Een eigen plek in huis is ideaal. De plek moet
voldoende ruimte en licht bieden. Er moet
niet teveel afleiding zijn.
Een vaste plek in huis waar het huiswerk ligt
en waar het kind en ouders er aan herinnerd
worden.
Samen kijken wat het huiswerk is en dan inplannen samen met het kind.
Steeds zelfstandiger worden richting groep 8, dus steeds minder hulp.
Eerst tijd voor huiswerk, dan tijd voor leuke dingen.
Kinderen moeten zelf zorg leren dragen voor hun huiswerk.
Huiswerk voor taal/spelling/rekenen laten maken en samen met uw kind
nakijken. Probeer daarna de fout te laten ontdekken en te herstellen.
Vragen naar het resultaat, compliment geven en wanneer nodig
aanspreken op verantwoording.

Tips
!

LEZEN MET UW ZOON OF DOCHTER:
ONDERSTEUNING VAN HET LEESONDERWIJS AAN
GROEP 3 EN 4
Voor de leerontwikkeling van uw kind is een goede
leesvaardigheid erg belangrijk. De basis daarvoor
wordt gelegd in de groepen 3 en 4. Voor kinderen van
groep 3 en 4 is het dan ook erg belangrijk dat ze veel
‘leeskilometers’ maken. Thuis veel lezen met uw zoon
of dochter draagt enorm bij aan de leesvaardigheid van uw kind.
Regelmatig zullen de leerkrachten van de groepen 3 en 4 hier aandacht
voor vragen en (indien nodig) extraleeswerk meegeven.

Juni 2022
Week 22
Maandag 30 mei

Dinsdag 31 mei

Projectweek
Gezonde school

Projectweek
Gezonde school

Woensdag 1
Projectweek
Gezonde school

Donderdag 2
Projectweek
Gezonde school

Vrijdag 3

Zaterdag 4

Zondag 5

Zaterdag 11

Zondag 12

Zaterdag 18

Zondag 19

Projectweek
Gezonde school

Week 23
Maandag 6

Dinsdag 7

2 Pinksterdag
Alle kinderen zijn vrij

Woensdag 8

Donderdag 9

Nationale
buitenspeeldag

e

Vrijdag 10
Leerlingenraad

Week 24
Maandag 13
Ouderavond

Dinsdag 14

Woensdag 15

Donderdag 16

Ouderavond

Vrijdag 17
IKC Nieuwsbrief

Vaderdag

Week 25
Maandag 20

Dinsdag 21

Woensdag 22
Kamp groep 8

Donderdag 23
Kamp groep 8

Vrijdag 24

Zaterdag 25

Zondag 26

Zaterdag 2

Zondag 3

Kamp groep 8

Week 26
Maandag 27

Dinsdag 28
IKC-raad / MR

Woensdag 29
Uitstap onderbouw
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Donderdag 30
Schoolreis bovenbouw

Vrijdag 1 juli

Leerplichtwet en verlofregeling
Wanneer mag een leerling geoorloofd verzuimen?
Regelmatig wordt door ouders geïnformeerd naar de regelgeving m.b.t. extra
verlof. De leerplichtwet geeft de directeur van een school zelf de bevoegdheid of
deze een leerling van zijn school, na schriftelijk verzoek van de ouders,
vrijstelling verleent van de leerplicht. Daarvoor gelden wel een aantal criteria:
1.
2.

3.

Ziekte. Wanneer een kind ziek is, meldt u dat meteen dezelfde dag op
school.
Religieuze feestdagen. Een kind kan ook vrijstelling krijgen wanneer het
vanwege geloofs-, of levensovertuiging niet op school kan zijn, bijvoorbeeld
op een religieuze feestdag. Dat moet dit uiterlijk 2 dagen voor de
afwezigheid bij de schooldirecteur worden gemeld.
Gewichtige omstandigheden. Een kind kan een vrijstelling krijgen voor
gewichtige omstandigheden, zoals een huwelijk of een begrafenis van
bloedverwanten of aanverwanten of een verhuizing van het gezin.

Wat kan niet?
Een ouder mag een kind niet mee op vakantie nemen buiten de
schoolvakanties. Doet een ouder dit wel, dan is dit in strijd met de
Leerplichtwet.
Beroep op vrijstelling van de leerplichtwet:
De wet biedt echter de mogelijkheid een verzoek in te dienen voor vrijstelling of
verlof om buiten de schoolvakantie op vakantie te gaan. Dat kan alleen als een
ouder door zijn/haar beroep of dat van zijn/haar partner niet weg kan in de
schoolvakanties. Een verzoek tot verlof buiten de schoolvakanties moet ten
minste aan de volgende voorwaarden voldoen:
a.
b.
c.

het gaat om een gezinsvakantie
de vakantie kan niet plaatsvinden in de vastgestelde schoolvakanties
vanwege het beroep van u of uw partner
het verlof valt niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie
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Een ouder kan het kind maximaal 1 keer per jaar buiten de schoolvakanties
meenemen op vakantie. De ouder moet dan wel voldoen aan alle voorwaarden voor
vrijstelling en toestemming hebben van de directeur van de school. De vakantie mag
niet langer dan 10 schooldagen duren. Bij een aanvraag voor een langere duur
wordt die verstuurd aan de leerplichtambtenaar.

Er mag géén vrij worden gegeven om de volgende redenen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Goedkopere vakanties buiten het seizoen
Door anderen betaalde vakanties
Het ophalen van familie
Midweek of weekend vakanties
Al jaren niet op vakantie geweest
Reeds ticket gekocht of reservering gedaan
Meereizen met anderen
Reeds een ander kind vrij
Vlak voor de vakantie wordt er toch bijna geen les meer gegeven

Juli 2022

Bij mooi weer in week 27: een middag waterspelletjes

Week 27
Maandag 4

Dinsdag 5

Woensdag 6

Donderdag 7

Vrijdag 8
Studiemiddag
leerkrachten

Zaterdag 9

Zondag 10

Start
offerfeest

Alle kinderen zijn
’s middags vrij

Week 28
Maandag 11

Dinsdag 12

Woensdag 13

Donderdag 14
Schoolbarbecue

Vrijdag 15

Zaterdag 16

Zondag 17

Zaterdag 23

Zondag 24

Zaterdag 30

Zondag 31

Tweede rapport mee
Leerlingenraad

Week 29
Maandag 18

Dinsdag 19
Afscheid groep 8

Woensdag 20
IKC-nieuwsbrief

Donderdag 21
11.45 uur: uitzwaaien
schoolverlaters

Vrijdag 22
Start zomervakantie

Alle kinderen
’s middags vrij

Week 30
Maandag 25

Dinsdag 26

Woensdag 27

Donderdag 28

Vrijdag 29

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie
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Schooltijden, vakanties en vrije dagen
Vijf-gelijke-schooldagen
Op De Twijn wordt gewerkt met een continurooster vijf-gelijke-schooldagen.
Dit houdt in dat alle kinderen elke dag even lang naar school gaan, dus ook op
woensdagmiddag. ’s Middags blijven alle kinderen over
We streven naar optimaal gebruik van de beschikbare lestijd. Dit betekent dat
we om 8.30 uur willen starten met het programma. Alle kinderen kunnen vanaf
8.20 uur naar binnen toe. Er is vrije inloop. Na het eerste belsignaal maakt
iedereen zich klaar om de
lesdag te beginnen.
Schooltijden groep 1 tot en met 8
Maandag

08.30 uur – 14.15 uur

Dinsdag

08.30 uur – 14.15 uur

Woensdag

08.30 uur – 14.15 uur

Donderdag

08.30 uur – 14.15 uur

Vrijdag

08.30 uur – 14.15 uur

De lessen eindigen om
14.15 uur. Na het
belsignaal verlaten de
kinderen de klas, nemen
hun jas en tas en gaan
gezamenlijk in de rij staan
om naar buiten te gaan.

Vervolgens gaan alle klassen onder begeleiding van hun leerkracht naar het
plein. Op deze manier zorgen we ervoor dat het rustig blijft en geen enkel kind
‘onder de voet’ wordt gelopen. Omdat we doorwerken tot het belsignaal en
gezamenlijk naar buiten gaan, zal uw kind iets later dan 14.15 uur buiten staan.
Wij rekenen op uw begrip hiervoor.

Vakantierooster schooljaar 2021 - 2022
Herfstvakantie

25 tot en met 29 oktober 2021

Kerstvakantie

24 december 2021 tot en met 7 januari 2022

Voorjaarsvakantie

28 februari tot en met 4 maart 2022

Pasen

15 tot en met 18 april 2022

Meivakantie

25 april tot en met 6 mei 2022

Hemelvaart

26 en 27 mei 2022

Pinksteren

6 juni 2022

Zomervakantie

Start zomervakantie 22 juli 2022

Incidentele vrije dagen
Personeelsdag scholengroep

6 oktober 2021

Collectieve vrije dag team onderwijs

22 oktober 2021

Studiemiddag team onderwijs

17 februari 2022*

Collectieve vrije dag team onderwijs

7 maart 2022

Studiemiddag team onderwijs

8 juli 2022*

Studiemiddag team onderwijs

21 juli 2022*

*Alle kinderen zijn ’s middags vrij. ’s Morgens wordt gewoon les gegeven.
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