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IEDEREEN BEDANKT!

..
IN DIT NUMMER o.a.:

We kijken terug op een bijzonder schooljaar,
waarin we volop te maken kregen met de gevolgen van covid.
Mede hierdoor zijn we het hele schooljaar lang
‘geplaagd’ door personeelstekort. 6 medewerkers zijn langdurig afwezig geweest. Gelukkig
zijn 2 collega’s ondertussen weer volledig hersteld en 2 collega’s aan het re-integreren.
Juf Els en meester Bas kunnen voorlopig nog
niet starten. Zij hebben nog tijd en rust nodig
om te herstellen van Long Covid. We wensen ze
langs deze weg veel beterschap!
Gelukkig hebben we voor komend schooljaar
de formatie helemaal rond. We starten met
drie nieuwe collega’s. Verderop in deze nieuwsbrief kunt u lezen aan welke groepen iedereen
lesgeeft.

Iedereen bedankt!
Uitbreiding team en
groepsindeling 22-23

en de medewerking tijdens het thuisonderwijs.
Ik vind dat we er samen in geslaagd zijn om er,
ondanks alle tegenslag, voor alle kinderen een
goed jaar van te maken.
De gemiddelde groei is in elke groep voldoende
tot goed. Er zijn geen uitgesproken achterstanden. De achterstanden die er waren, zijn nagenoeg volledig weggewerkt. Een groot compliment voor alle kinderen en leerkrachten is zeker op z’n plaats! Chapeau!!

De voorbereidingen voor komend schooljaar
zijn ondertussen in volle gang. We zien met z’n
allen uit naar een ‘normaal’ schooljaar. Mocht
het toch anders lopen…? We hebben gezamenlijk laten zien dat we dat ook aankunnen!

Op naar een nieuw schooljaar. Wij zijn er klaar
voor!
Namens het hele team wil ik alle ouders en
verzorgers bedanken voor het getoonde begrip

Uitbreiding team en groepsindeling 2022-2023

Plan van inzet 22-23
Toelichting op het plan
van inzet 22-23
Jaarplan 22-23: Wat
gaan we komend
schooljaar aanpakken?
Vrijwillige
ouderbijdrage
Gymdagen

Nieuwe teamleden
Komend schooljaar starten we met 180 kinderen. Onze school is dus nog steeds aan het
groeien. Dat betekent dat we ook weer nieuwe
collega’s mogen verwelkomen.
Roxanne Berns, Elke Peters en Ellen van de Wetering komen ons team versterken. Juf Ellen zal
bij iedereen bekend zijn. In augustus stapt ze
over van het team opvang naar het team onderwijs. Juf Roxanne en juf Elke zullen zich later
nog kort aan u voorstellen.
Groepsindeling
We starten met 8 groepen. Een peuter– en
kleutergroep (groep 1) een combinatiegroep
1/2, een combinatiegroep 2/3, enkele groepen

3, 4 en 5. Een combinatiegroep 6/7 en een enkele groep 8.
In de loop van het jaar (vermoedelijk januari)
komt er nog een extra kleutergroep bij.

Waar komt welke groep?
Alle leerkrachten blijven in het lokaal waar ze
nu zitten, behalve juf Paula en juf Nathalie.
Volgend schooljaar zit groep 4 in het lokaal
waar nu groep 5/6 zit en andersom. Aan het
einde van dit schooljaar communiceren we nog
met iedereen waar de kinderen in de rij moeten
staan om naar binnen te gaan.
In welke groep komt uw kind?
In welke groep uw kind start, staat vermeld op
het inlegvel bij deze nieuwsbrief.
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PLAN VAN INZET SCHOOLJAAR 2022—2023
In onderstaande tabel kunt u lezen aan welke groep de leerkrachten lesgeven. Zoals u ziet zijn juf
Els, juf Joyce en meester Bas nog niet in het overzicht opgenomen. Zodra zij weer terug aan het
werk kunnen, laten we weten in welke groep ze gaan werken.
Naast het werk in de klassen wordt volop aandacht besteed aan ondersteuning. Hoe we dat
organiseren staat vermeld in de toelichting op het plan van inzet.

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

Juf Ellen

Juf Ellen

Juf Ellen

Juf Ellen

vrijdag

Groep 1
Juf Angela

Groep 1/2

Juf Angela

Juf Angela

Juf Ella

Juf Ella

Juf Ella

Juf Ella

Juf Roxanne

Juf Roxanne

Juf Roxanne

Juf Roxanne

Juf Roxanne

Juf Lotte

Juf Lotte

Juf Lotte

Juf Lotte

Juf Fleur

Juf Fleur

Juf Fleur

Juf Jony

Juf Jony

Juf Elke

Juf Elke

Juf Elke

Juf Elke

Juf Elke

Juf Nathalie

Juf Nathalie

Juf Nathalie

Juf Nathalie

Juf Paula

Juf Paula

Juf Paula

Juf Paula

Juf Paula

Juf Lotte

Juf Lotte

Juf Lotte

Juf Lotte

Meester Peter

Meester Peter

Meester Peter

Meester Peter

Meester Peter

Juf Esther

Juf Esther

Juf Esther

Juf Monique

Juf Monique

Groep 2/3
Groep 3
Groep 4

Groep 5

Groep 6/7

Groep 8

Juf Monique
Interne
begeleiding
directie

Meester Richard

Juf Suzan

Juf Suzan

Juf Suzan

Juf Suzan

Meester Richard

Meester Richard

Meester Richard

Meester Richard

Toelichting ‘plan van inzet’
•

Groep 4 wordt dubbel bezet. Juf Nathalie en juf Elke staan samen voor de groep. Groep 4 is een grote groep. Door
twee leerkrachten samen te laten werken (co-teaching) kunnen we toch voldoende blijven afstemmen op de onderwijsbehoefte van alle groep 4 leerlingen.

•

Juf Lotte zal ook komend schooljaar als onderwijsassistent op De Twijn worden ingezet om de leerkrachten te ondersteunen. Komend schooljaar zal ze werken in groep 5 en groep 2/3. Gaandeweg bekijken we in welke groep
haar inzet het meest gewenst en effectief is.

•

Juf Lotte zal niet meteen kunnen starten. Na de vakantie zal ze eerst nog zwangerschapsverlof opnemen (en aansluitend wellicht ouderschapsverlof). Momenteel ben ik in overleg met de teamleider Formatie van Elevantio, dhr.
R. van den Broecke, door wie zij vervangen wordt.

•

Komend schooljaar pakken we ook de lessen voor meer– en hoogbegaafde leerlingen weer op. Juf Suzan geeft op
woensdag– en donderdagochtend les aan kinderen uit groep 3, 4 en 5 en groep 6, 7 en 8. De lessen aan de kinderen uit groep 3 worden in eerste instantie los van groep 4 en 5 gegeven. In de loop van het jaar worden ze samengevoegd. De extra uitdaging voor meer– en hoogbegaafde leerlingen in de kleutergroepen wordt door het
team van de onderbouw opgepakt. Hierover wordt u komend schooljaar nog geïnformeerd.

.
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•

Extra aandacht voor het rekenonderwijs.
De afgelopen twee jaar heeft juf Monique de opleiding ‘rekenspecialist’ gevolgd. Komend
schooljaar wordt ze één dag per week vrijgeroosterd om alle leerkrachten te ondersteunen
en begeleiden bij het rekenonderwijs. Dit is één van de acties die we komend schooljaar ondernemen om het rekenonderwijs op De Twijn verder te verbeteren.

•

Extra aandacht voor woordenschat en lezen.
Het afgelopen jaar zijn we intensief aan de slag gegaan met ons leesonderwijs. Dat dit erg
positief heeft uitgepakt, kunnen we zien aan onze taal– en leesresultaten. Dit schooljaar
gaan we hiermee verder en breiden we uit met extra aandacht voor woordenschat.
Juf Esther wordt hiervoor één dag per week vrijgeroosterd.

JAARPLAN 2022-2023: WAT PAKKEN WE KOMEND JAAR AAN?
Ook komend schooljaar gaan we weer volop aan de slag om het onderwijs voor uw kind(eren)
optimaal in te richten, zodat iedere leerling het aanbod krijgt wat hij/zij nodig heeft. We hebben
alle aandachtspunten voor u op een rijtje gezet.
Rekenonderwijs

•
•
•
•

Taalonderwijs

•
•
•
•
•

Doorgaande lijn

•
•

Aanstellen van een coördinator rekenonderwijs.
2x per jaar screenen van de rekenvaardigheid bij alle leerlingen.
Met name het automatiseren.
Dagelijks 15 minuten automatiseren (afgestemd op leerlingenniveau).
Verder invoeren van de nieuwe rekenmethode Getal en Ruimte
junior.
Aanstellen van een coördinator lees- en woordenschatonderwijs.
Verder uitbreiden van het leesaanbod en verbeteren van de kwaliteit van ‘vrij lezen’.
Teamscholing woordenschatonderwijs en uitbreiden van de aandacht voor woordenschatonderwijs in het onderwijsaanbod.
Onderzoek doen naar, en kiezen van, een nieuwe methode voor
technisch- en begrijpend lezen. Invoeren vanaf schooljaar 20232024.
Teamscholing NT2 onderwijs (Onderwijs in de Nederlandse taal
aan kinderen met een andere thuistaal).
Doorontwikkelen groepsdoorbrekend onderwijs in de onderbouw,
de groepen 1, 1/2, 2/3 en 3.
Opstellen doorgaande lijn ‘Burgerschapsonderwijs’.

Leren leren

•
•

Herhalen van de teamscholing ‘Leren leren – executieve functies’.
We leren onze kinderen welke vaardigheden je nodig hebt om te
leren en te ontwikkelen. We leren ze ook deze vaardigheden bewust en gericht in te zetten en toe te passen.

Pedagogisch
klimaat

•
•

Opleiden van een leerkracht tot ‘Rots en water’ trainer.
Aanbieden van de lessen ‘Rots en water’ in alle groepen vanaf
groep 4.
Opnieuw opstarten van de verlengde schooldagactiviteiten
(voorheen het naschools activiteitenaanbod).

•
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VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE SCHOOLJAAR 2022 - 2023
De afgelopen twee jaar hebben we geconstateerd dat de inkomsten van de vrijwillige ouderbijdrage
steeds verder afneemt. Dit betekent dat we in de toekomst keuzes moeten maken over de manier
waarop we de feesten, vieringen en activiteiten op onze school organiseren.
Dit schooljaar hebben we het tekort op de bijdrage voor activiteiten en de schoolreis vanuit het
schoolbudget bijgelegd. Helaas hebben we niet voldoende middelen om dit elk jaar te doen.
Om goed zicht te krijgen op de wensen, behoeften en mogelijkheden m.b.t. vieringen, feesten en
activiteiten, zullen we in de loop van komend schooljaar een enquête uitzetten.
Voorlopig gaan we nog steeds uit van de organisatie zoals we die tot nu toe hebben gedaan.
De vrijwillige bijdrage voor het schooljaar 2022-2023 bedraagt:
Groep

Vrijwillige ouderbijdrage

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 t/m 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

De vrijwillige ouderbijdrage kan worden overgemaakt op:
ten name van:
onder vermelding van:

IBAN NL 11 RABO 0103 7832 61
BS De Twijn AC
naam leerling + groep

Het is uiteraard altijd mogelijk om contact op te nemen met de directie van school als u de bijdrage
niet kunt voldoen, of liever in termijnen betaald.
Op De Twijn vinden we het erg belangrijk dat alle kinderen mee kunnen doen. Kinderen waarvan de
ouders de vrijwillige bijdrage niet hebben (kunnen) voldoen, worden nooit uitgesloten van activiteiten, vieringen of een uitstap of schoolreis.

GYMTIJDEN—GYMKLEDING
Groep

Gymt op:

1 en 1 / 2 dinsdagochtend

3

woensdagmiddag

4

maandagmiddag

5

vrijdagmiddag

6/7

dinsdagmiddag

8

donderdagmiddag

Vanaf groep 3 dragen alle kinderen gymkleding. Gymschoenen, een korte broek en een T-shirt. De gymkleding gaat na
de gymles weer mee naar huis.
De kinderen van groep 1, 1/2 en 2 dragen alleen gymschoenen. De schoenen worden op school bewaard. Zet voor de
zekerheid wel de naam van uw zoon of dochter in de schoenen. Tijdens de gym dragen de kleuters geen dikke kleding.
We helpen deze uit en ook terug aan te trekken.
Gym is een belangrijk vak op de basisschool. Gemiddeld genomen bewegen kinderen steeds minder. Daarom vinden we
het erg belangrijk dat alle kinderen meedoen met de gymles.

Kan uw zoon of dochter niet meedoen met de gymles? Laat
dit dan vooraf aan de leerkracht van uw kind weten. Zijn we niet vooraf ingelicht, dan gymt uw
kind gewoon mee.

