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Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
De eerste 9 weken onderwijs en kinderopvang zitten er alweer op. De herfstvakantie staat 
voor de deur. We kijken terug op een volle, maar zeker ook prettige eerste periode van dit 
onderwijsjaar. 
Op een aantal momenten hebben wij u als ouders weer mogen ontmoeten in ons gebouw. We 
mochten veel ouders begroeten op onze informatieavond, hebben wij met alle ouders 
startgesprekken gevoerd in de onderwijsgroepen en waar mogelijk ook met uw kind erbij. 
Ouders mochten afgelopen week mee komen spelen op de peuterspeelgroep en deze week 
stond de eerste meeloopweek bij onze kleutergroepen op de agenda. We kijken terug op een 
geslaagde Kinderboekenweek waarbij de kinderen zich iedere dag suf hebben gepiekerd over 
welke Masked voorlezer ze zagen op het digibord. Met een geslaagde kinderboekenmarkt als 
afsluiting op onze locatie Jan Wissenslaan was het een zinvolle en gezellige week waarin we 
het lezen meer dan centraal zetten. Dankzij uw bijdragen bij de kinderboekenmarkt mochten 
we ruim 100,- ontvangen ten goede van de aanschaf van nieuwe kinderboeken. Wij hebben 
het enorm gewaardeerd dat u voor al deze momenten de tijd nam. Het is fijn om elkaar zo 
beter te leren kennen en te weten hoe wij samen aan de ontwikkeling van uw kind kunnen 
werken; welke ondersteuning er nodig is, hoe wij dingen aan moeten pakken. Wij geloven in 
samen! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Van de directietafel 
 



 
 
 
 
Onze BSO werd de afgelopen weken goed beoordeeld door de GGD. Een klein stukje uit het 
definitieve rapport luidt ‘Tijdens het inspectiebezoek bleek dat het pedagogische klimaat op 
orde is. De beroepskrachten zorgen voor een prettige, ontspannen sfeer. De beroepskrachten 
hebben voldoende interactie met de kinderen op de groep. Het activiteitenaanbod draagt op 
een positieve manier bij aan de ontwikkeling van de kinderen’. Zeker in deze tijd met 
personeelstekort en soms niet te voorkomen wisselingen een prestatie van formaat. We zijn 
bijzonder trots op deze beoordeling en het doet recht aan onze teamleden die zich hier iedere 
dag voor inzetten. 
 
“Het is voor de kinderen,het team en u als ouder heel fijn dat zaken weer ‘normaal’ zijn en niet 
worden belemmerd door coronamaatregelen. Wel vragen we aan u als ouders alert te blijven 
op verkoudheidsklachten en/of koorts bij u of uw kind. Ook nu de cijfers van 
coronabesmettingen weer stijgen is dit weer van groot belang.” Dit schreven wij u in de 
nieuwsbrief vorig jaar voor de herfstvakantie. Helaas is de situatie nu niet anders en vragen 
wij u wederom hier alert op te blijven. Hoe wij in de nabije toekomst omgaan met 
coronamaatregelen vindt u in de bijlage. U vindt hier drie scenario’s welke wij met elkaar en in 
samenwerking met onze kindcentrumraad hebben vastgesteld. Deze scenario’s gelden voor 
onze onderwijsgroepen en ook voor een deel voor onze peuterspeelgroep. 
 
Wij wensen u voor nu een heel fijne herfstvakantie. 

 
In de herfstvakantie is onze vakantie BSO geopend op locatie kc De Wijngaard. Maandag 31 
oktober heeft het team een studiedag, we zien de kinderen en u graag weer op dinsdag 1 
november. 
 
 
Namens het team, 
 
Ronald van der Veen 

 
 

 

Week 44 (31/10 - 04/11) – Wat nu? Exodus 32:1-20 en Exodus 34 Mozes 

blijft lang op de berg om met God te praten. De Israëlieten twijfelen of hij nog 
terugkomt en vragen Aäron om een gouden kalf te maken, dat ze kunnen 
aanbidden als een god. Als Mozes terugkomt ziet hij het volk om het gouden 
kalf heen dansen. Hij wordt woedend en gooit de stenen tafelen kapot. God 
zegt dat hij nieuwe stenen platen mee de berg op mag nemen zodat het 
verbond vernieuwd kan worden. . 

Week 45 (07/11 - 11/11) – Nu is het genoeg Numeri 11 en 12 De 

Israëlieten klagen over het eten in de woestijn. In Egypte hadden ze 
komkommers en watermeloenen, nu alleen maar dat manna. Als God hun 
geklaag hoort, zegt hij dat het genoeg is: hij laat kwartels uit de hemel 

komen, zo veel dat het ze uiteindelijk hun neus uit zal komen. Later hebben Mirjam en Aäron 

kritiek op Mozes. Daarna wordt de huid van Mirjam zo wit als sneeuw. Zeven dagen later kan 
ze zich weer bij de mensen voegen zodat ze verder kunnen trekken. 

 

 

Bijbelverhalen 



 

 

 

Week 46 (14/11 - 18/11) – Zie je het nog zitten? Numeri 13:1 - 14:9 Een groep verkenners 

gaat kijken in het beloofde land. Ze vertellen dat het een rijk land is met enorme vruchten; 
maar ook met enorme inwoners waar ze nooit van kunnen winnen. De meeste verkenners zijn 
somber, maar Jozua en Kaleb zeggen dat Israël moet blijven vertrouwen op de Heer.. 

Week 47 (21/11 - 25/11) – Naar de overkant Deuteronomium 31:1-8 en 34:1-12 en Jozua 
4:4-9  Mozes gaat niet mee het beloofde land in, hij wijst Jozua aan als de nieuwe 
aanvoerder. Vanaf een hoge berg laat God hem het land uit de verte zien. Daarna sterft hij. 
Onder leiding van Jozua steekt het volk de rivier de Jordaan over en gaan ze het beloofde 
land binnen. Na een reis van veertig jaar zijn de Israëlieten in het land waar ze thuis zullen 
zijn. 
 

 

Vanuit het initiatief van een aantal ouders, hebben we sinds een paar jaar op ons kindcentrum 
een gebedsgroep. Met een aantal ouders bidden we eens in de zoveel tijd voor dit mooie 
kindcentrum, de kinderen, het team, de ouders en alles hieromheen. 

Inmiddels hebben we een regelmaat gevonden. Dit onderwijsjaar komen we elke eerste 
donderdag van de maand bij elkaar om 08.30 uur. We zijn heel blij dat we hiervoor gebruik 
mogen maken van de BSO ruimte! We hebben de richttijd om rond 09.30 uur weer richting 
huis of werk te gaan, soms wat eerder soms wat later. 

Mocht je vragen hebben of een gebedspunt willen aandragen, spreek dan gerust één van ons 
aan op het schoolplein, of stuur een e-mail naar janisvanderlinden@gmail.com.  

Je bent uiteraard van harte welkom om eens aan te schuiven! De eerstvolgende keer is 3 
november. 

Hartelijke groet! 

Alice, Cora, Eline, Mirjam, Jolanda, Madeleine, Mirjam, Willemijn & Janis 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gebedsgroep KC de Tweestroom 
 



 
 
 
 
 

 
Beste ouders en kinderen, 
 
Ik wil jullie bedanken voor alle kaarten, tekeningen en verrassingen 
die ik kreeg voor mijn verjaardag. Samen met alle kaarten van 
familie, vrienden en de kerk zijn het er inmiddels 245!!! 
Ik vierde mijn verjaardag op dat moment in het ziekenhuis omdat ik 
de dag ervoor geopereerd was. Dan is het extra feestelijk zo verrast 
te worden. Inmiddels ben ik sinds afgelopen zondag weer thuis om 
te herstellen en het chemo-traject daarna weer te vervolgen. 
 
Hartelijke groet, 
 
juf Elma 

 
 
 

 
   

Afgelopen woensdag heeft de fietsenkeuring in de bovenbouw plaatsgevonden. 
De politie heeft in samenwerking met de verkeersouders van de Tweestroom de fietsen 
gekeurd en in sommige gevallen ook gerepareerd. Hieronder kunt u zien waarop de fietsen 
zijn gecontroleerd. 
 

Dank jullie wel!! 

 Fietsenkeuring groep 6,7 en 8   



 
 
 
 
 

 
Als de fiets niet in orde was, hebben de kinderen de fietscheckkaart mee naar huis gekregen, 
zodat ze de fiets kunnen repareren. Als de fiets is gerepareerd, kunnen de kinderen weer 
veilig deelnemen aan het verkeer. De fietsen moeten voor vrijdag 11 november worden 
gerepareerd, zodat de kinderen veilig kunnen deelnemen aan de praktische verkeerslessen. 

 

 

In elk Samenwerkingsverband is er vanaf 1 augustus a.s. een ouder- en jeugdinformatiepunt.  
In SWV Drechtsteden is het steunpunt vanaf de meivakantie operationeel. 

  

Hier kunnen ouders en leerlingen naartoe als ze vragen hebben over passend onderwijs of 
steun nodig hebben in hun zoektocht naar passend onderwijs.  
Informeren, steunen en signaleren vormen de drie pijlers onder elk steunpunt.  

  
De ouder- en jeugdsteunpunten vervangen de informatieplicht van scholen niet, maar helpen 
scholen bij het goed informeren van ouders en jeugdigen.  
U kunt als ouder maar ook als kind in de bovenbouw/ groep 7 en 8 van een IKC (integraal 
kind centrum) of school voor basisonderwijs contact opnemen met de consulent van het 
ouder- en jeugdsteunpunt als u/je als ouder/kind vragen hebt, uw/je verhaal kwijt wilt of 
behoefte hebt aan een onafhankelijk advies.  

  
De consulent passend onderwijs werkt voor en vanuit het SWV passend 
onderwijs Drechtsteden. Hij/zij is een onafhankelijke professional met kennis en ervaring op 
het gebied van regulier en speciaal onderwijs en kent de mogelijkheden die er zijn voor 
ondersteuning aan kinderen in de basisschoolleeftijd (4-13 jaar). Hij/zij denkt mee en verwijst 
een ouder of kind in de goede richting.   

  
Als u het steunpunt wilt benaderen, kunt u een e-mail sturen 
naar: steunpuntswv@swvdrechtsteden.nl.  
Er is iedere maandag spreekuur (met uitzondering van vakanties/vrije dagen) van 16.00 uur 
tot en met 18.00 uur.   
Het telefoonnummer is: 06-38231148.  

  
Voor meer informatie zie de website van het SWV Drechtsteden PO. 

  

Met vriendelijke groet, 
  

MT Samenwerkingsverband PO Drechtsteden 

 Ouder- en jeugdsteunpunt 

mailto:steunpuntswv@swvdrechtsteden.nl


 
 
 

 
 
 

  

                                                            
 
 
 
 
 
 

Het bedrijf ‘Quintes ’ kwam afgelopen week met een fleurige verrassing in groep 7. Het bedrijf 
had voor een geweldig zomerfeest mooie uitnodigingen gemaakt van groei-papier met daarin 
zaadjes voor een zomerse bloemenmix.  
Nu bleek dat het een verkeerd formaat was en dat alle uitnodigingen niet meer gebruikt 
konden worden. Een medewerker van dit bedrijf en tevens een ouder in groep 7 kwam met 
het geweldige idee om deze uitnodigingen aan de Tweestroom te schenken. Op deze manier 
kunnen wij deze uitnodigingen met zaadjes begraven in onze eigen tuin, zodat we hopelijk in 
de lente naar een geweldige bloemenzee kunnen kijken. Wij willen het bedrijf ‘Quintes’ 
nogmaals bedanken.  
 

 

 
Tijdens de Week van de Mediawijsheid doen de leerlingen van groep 6, 7 
en 8 mee aan MediaMasters. Met deze serious game maken de kinderen 
spelenderwijs kennis met de kansen en gevaren van media. Omdat wij 
hieraan meedoen, mogen we u dit jaar een gratis digitale ouderavond 
aanbieden over mediaopvoeding op donderdag 10 november om 20:00 
uur!   
 
Het webinar wordt gegeven door Ingeborg Dijkstra (trainer bij Family Factory, opvoedkundige 
en leerkracht in het basisonderwijs). Aan de hand van thema’s waar de kinderen in 
MediaMasters mee te maken krijgen, neemt ze u als opvoeder op een laagdrempelige wijze 
mee. Hoe gaat u als ouder aan de slag met mediaopvoeding? Hoe weet u welke media geschikt 
zijn voor uw kind en hoe komt u met elkaar tot goede afspraken? En dat TikTok: wat is dat nou 
precies? Bij deze vragen en meer staan we stil tijdens het webinar.  
 
Gratis aanmelden kan via: https://familyfactory.nu/family-factory-organiseert-mediamasters-
ouderavond 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Family factory organiseert: MediaMasters ouderavond 

 Ieder nadeel heeft  zijn voordeel 

https://familyfactory.nu/family-factory-organiseert-mediamasters-ouderavond
https://familyfactory.nu/family-factory-organiseert-mediamasters-ouderavond


 
 
 
 
 

 
 

Het lijkt nog wat vroeg, maar over een tijdje komt Sinterklaas weer 
in het land. Hieronder volgen een aantal belangrijke data voor u:  

• Maandag 14 november - lootjes trekken (vanaf groep 5).  
• Woensdag 23 november - schoenzetten  

De kleuters gebruiken hiervoor hun gymschoenen. Vanaf groep 3 
mogen de kinderen een schoen meenemen (voorzien van naam).  

• Woensdag 30 november - pietengym.   
De kinderen van groep 1/2 mogen verkleed komen, maar niet geschminkt. In verband met de 
veiligheid is een Sintjurk of mantel niet toegestaan.  

• Maandag 5 december - Sinterklaasfeest   
  

Vol verwachting kijken wij uit naar gezellig en fijne tijd met elkaar.  
 
 

 
Mijn naam is Lilian Bauer en ik ben op 1 juli gestart als 
schoolmaatschappelijk werker. 

Het schoolmaatschappelijk werk is onderdeel van het Jeugdteam op locatie 
van de Sociale basis in Hendrik-Ido-Ambacht. 

Het schoolmaatschappelijk werk is een laagdrempelig hulpverleningsaanbod 
dat ingeschakeld kan worden door school, kindcentrum of door u als 
ouder(s) / verzorger(s). 

Met uw toestemming kunnen individuele gesprekken worden gevoerd met uw kind. 

U kunt hierbij denken aan situaties als: uw kind zit niet lekker in z’n vel, uw kind voelt zich niet 
prettig in de klas, uw kind heeft moeite met zijn/haar emoties te reguleren, maar ook als uw 
kind te maken heeft met scheiding of een negatief zelfbeeld. Mocht blijken dat er meer nodig 
is dan bespreken we dat met u als ouder.  

Verder kan ik ook meekijken of meedenken als er zich problemen voor doen bij uw kind op de 
kinderopvang. 

Aanmelden kan via de intern begeleider, leerkracht of pedagogisch medewerker, maar u kunt 
bij vragen ook rechtstreeks contact zoeken met mij. Ik werk altijd samen met u als ouder(s), 
de internbegeleider, en/of de leerkrachten om zo samen de ontwikkeling van uw kind optimaal 
te stimuleren. 

Ik ben meestal op een donderdagochtend op de Tweestroom te vinden, u kunt mij ook per 
email bereiken op lilian.bauer@desocialebasis.nl. 

 

 Sinterklaas 
 

 Even voorstellen: Schoolmaatschappelijk werk 

mailto:lilian.bauer@desocialebasis.nl


 
 
 
 
 

 
Juf Manon Verhaar geeft vanaf 13 oktober op donderdag en vrijdag groep 4a 
les.  
Manon is wellicht geen onbekende voor u, haar zoon Moos zit op dit moment 
in onze kleutergroep 1/2 B. Manon heeft vanaf 2013 tot een jaar geleden als 
groepsleerkracht gewerkt op basisschool de Vest in Dordrecht. De laatste 5 
jaar als leerkracht van de groepen 3 en 4. 

We zijn blij met de komst van juf Manon en wensen haar veel succes en 

plezier in de groep en binnen ons Kindcentrum! 

 
 
 
 

 
 

Donderdag 20 oktober was het dan zover. De kick-off naar een afvalvrij kindcentrum. In 
samenzijn met wethouder Lafleur, de stichting VANG en alle kinderen werd het startsein 
gegeven naar het scheiden van ons afval. Speciaal hiervoor hebben alle groepen een nieuwe 
afvalbak ontvangen waarin het scheiden van de verschillende soorten gemakkelijk moet 
lukken. In de groepen werd door 'Koos de Vuilnisman' een verdere uitleg gegeven over hoe 
we dit met elkaar kunnen bereiken. Naast het scheiden van afval is het heel belangrijk dat uw 
kind iedere dag geen verpakkingsmateriaal meer meekrijgt voor zijn of haar eten en drinken. 
Een drinkbeker of drinkfles voor het drinken en een brooddoos voor het tussendoortje en de 
lunch is vanaf nu ons uitgangspunt. Wij hopen dat wij, samen met u, onze gang kunnen zetten 
naar een afvalvrij kindcentrum. Een belangrijk gegeven wat wij onze kinderen graag 
meegeven naar een duurzame toekomst. Wij rekenen op uw medewerking!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Even voorstellen: 

 Afvalvrij kindcentrum 
 



 
 
 
 
 

 
 

• Omgaan met coronamaatregelen 

• Activiteiten van HI5Ambacht 

• Activiteit Frelu stal 

• Gratis muziek- en dansworkshop Jong Holland 
 
 
 
 

 
 www.plugschilderwerken.nl   www.denkslank.nl       

    
 
 

www.salonlide.nl    www.hairsquare.nl                 www.djendesign.nl     
 

    
 

 

www.steeftuinservice.nl 
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Deze nieuwsbrief wordt gesponsord door: 
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