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NIEUWSBRIEF IKC DE TWIJN 
Professor Zeemanstraat 216 
4532 JM Terneuzen 

PRETTIGE VAKANTIE! 

Het zit er bijna op! Nog een paar dagen en 
we sluiten het schooljaar af.  
Over Corona is ondertussen genoeg ge-
zegd. Het heeft geen zin om dat allemaal 
weer te herhalen. We hopen van harte 
dat komend schooljaar weer een 
‘normaal’ jaar wordt. Maar, eerst nog dit 
schooljaar afronden.  

We kijken terug op een geslaagd 
‘Springfestijn’. Er was voor iedereen wel 
iets te doen of te beleven. Vooral de pira-
tenboot was weer een groot succes. Voor 
dit jaar staan nog twee activiteiten op het 
programma. Het afscheid van groep 8 en 
het uitzwaaien van de schoolverlaters.  

Dat laatste doen we op donderdagmiddag om 12:00 uur. Traditiegetrouw gaan alle schoolverla-
ters onder luid applaus en gejuich onder de bloemenbogen door. Voor ons altijd één van de 
hoogtepunten van het schooljaar! Ouders en verzorgers die hierbij aanwezig willen zijn, worden 
rond 11:45 uur bij het hek aan de hoofdingang verwacht.  

Omdat niet iedereen hierbij aanwezig kan zijn, wil ik u (mede namens het hele team van De 
Twijn) alvast een hele fijne vakantie toewensen! Graag zien we iedereen gezond en wel op  
5 september weer terug. 

Fijne vakantie! 
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NASCHOOLS ACTIVITEITENPROGRAMMA wordt VERLENGDE SCHOOLDAG 

Komend schooljaar starten we weer met het 
naschools activiteitenprogramma. We noemen 
het wel anders. 
Het naschools activiteitenprogramma wordt 
m.i.v. het nieuwe schooljaar de VERLENGDE 
SCHOOLDAG. Er verandert niets aan de opzet 
van het programma.  
We hebben weer een uitgebreid aanbod. Er is 
voor elke leerling wel een activiteit bij die aan-
spreekt. Natuurlijk zijn er weer een hoop ‘oude 

vertrouwde’ lessen zoals EHBO, Streetdance, 
tekenen, schilderen en techniek. Maar er zijn 
ook enkele nieuwe activiteiten zoals schminken 
voor de bovenbouw en het schrijven van ge-
dichten. 

De folder wordt nog dit schooljaar meegege-
ven. Inschrijven kan in de eerste week van het 
nieuwe schooljaar. We hopen natuurlijk weer 
op veel aanmeldingen. 
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Onze nieuwe collega’s stellen zich even aan u voor 

Ik ben Roxanne Berns. Ik ben getrouwd en woon sinds kort in de 
omgeving van Terneuzen. Ik kom uit Den Haag waar ik de afgelopen 
jaren met veel plezier op een Montessorischool gewerkt heb. Ik ben 
daar begonnen als gymleerkracht en na het afronden van de PABO 
heb ik ervaring opgedaan in de groepen 5/6 en 1/2.  

Het is heel bijzonder om deel uit te mogen maken van de ontwikke-
ling van de kinderen. Ik hoop dat ik ook hier op De Twijn mijn steen-
tje kan bijdragen. Ik verheug mij erop om na de zomervakantie ken-
nis te mogen maken met u en de kinderen.  

Hoi, ik ben Sylvia Koesveld. Dit jaar heb ik mijn 
diploma gehaald en ben ik gaan werken als on-
derwijsassistent. Ik sta momenteel nog op Het 
Getij (groep 1/2) en Het Mozaiek (groep7/8).  

Volgend jaar kom ik bij jullie werken als vervan-
ging van Lotte. Ik kom bij jullie op maandag, 
dinsdag en woensdag. Donderdag en vrijdag zal 

ik op de Brug in Hulst gaan werken.  

Ik woon in Hoek samen met mijn ouders en een 
jonger broertje. Ik ben 20 jaar en ben het liefst 
de hele dag met veel mensen om mij heen. In 
mijn vrije tijd probeer ik dan ook vaak wat leuks 
te doen met mijn zussen en hun kinderen. Ver-
der hoop ik dat we elkaar dit jaar leren kennen. 

Ik ben Elke, 22 jaar en afgelopen jaar afgestudeerd aan de PABO. 

Op dit moment woon ik in Vlissingen.  

Buiten school ben ik vaak in de sportschool of bij vriendinnen op 

de bank te vinden. Daarnaast sta ik graag in de keuken om te ko-

ken of te bakken.  

Ik heb er onwijs veel zin in om u en uw kinderen te leren kennen. 

Ik hoop dat we een leuk en leerzaam jaar tegemoet gaan! 

VENTILATIE SCHOOL VERVANGEN 

Het afgelopen schooljaar is er veel te doen geweest over de luchtkwaliteit op scholen. Frisse lucht 

en goede ventilatie in de klas heeft een positieve invloed op de concentratie en het leervermogen 

van kinderen. Daarnaast is goede ventilatie belangrijk om een uitbraak van Corona op onze school 

zoveel mogelijk te voorkomen.  

De afgelopen weken is flink werk gemaakt van de luchtkwaliteit op De Twijn. De ventilatiekast is 

vervangen, de dakventilatie bij de bovenbouwgroepen is vernieuwd en alle luchtkanalen zijn gere-

viseerd en grondig schoongemaakt. We kunnen hiermee niet voorkomen dat we in het najaar weer 

te maken krijgen met Coronabesmettingen, maar we hebben er wel alles aan gedaan om de be-

smettingsrisico’s zoveel mogelijk te beperken. 

ACTIVITEITENKALENDER EN INFORMATIEGIDS IKC DE TWIJN 

Alle oudste kinderen van het gezin hebben vandaag ook de nieuwe activiteitenkalender en infor-

matiegids meegekregen. Hierin staan alle belangrijke data vermeld. Daarnaast bevat de kalender 

ook allerlei praktische informatie, waaronder het gymrooster, een overzicht van de vieringen en 

activiteiten, de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage en de manier waarop deze kan worden 

voldaan.  

In de kalender is ook uitgebreid beschreven hoe het extra verlof is geregeld. De algemene regel is 

dat alle kinderen vanaf 5 jaar naar school moeten. Extra verlof kan uitsluitend onder bepaalde 

voorwaarden worden verleend. Komend schooljaar gaan we hier weer extra op letten. 
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WIE ZIT WAAR? en WAAR STAAT DE RIJ? 

Wie zit waar? 

Op de plattegrond kunt u zien in welk lokaal elke 

groep komend schooljaar zit. De groepen 6/7 en 8 

zitten in de twee lokalen op de eerste verdieping.  

Inloop vanaf 8:20 uur 

De lessen beginnen elke dag om 8:30 uur. Vanaf 

8:20 uur is de school open en kunnen de kinderen 

vrij binnenlopen. Om 8:30 starten we met reke-

nen. We verwachten dat iedereen dan startklaar 

is.  

Eigen in – en uitgang 

Alle groepen hebben een eigen in– en uitgang.  

Zo zorgen we ervoor dat het tijdens de 

’spitsuren’ (einde schooldag en de drie pauzemo-

menten) toch rustig blijft op school, kinderen el-

kaar niet in de weg lopen en de leerkrachten voldoende overzicht blijven houden. Op de platte-

grond kunt u zien welke ingang door de groep van uw kind wordt gebruikt.  

Als u uw zoon/dochter komt ophalen om 14:15 uur, dan kunt u uw zoon/dochter opwachten bij de 

aangegeven uitgang.  

Prettige vakantie   

   en tot 5 september! 


