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Bijzonder
Twee Twijn-ouders in gesprek. 

‘Ik verbaas me nog regelmatig 

over hoe bijzonder het bestaan van 

De Vrienden is.’

[lees verder op pagina 3]

Businessclub
Een professionele en laag-
drempelige activiteit van de 
Vrienden. Lid zijn van Businessclub 
De Loopplank biedt zakelijke en 
persoonlijke groei, zorgt voor 
verfrissende ideeën en betekent 
ook een maatschappelijke 
bijdrage leveren.
[lees verder op pagina 7]
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Vrienden van De Loopplank bestaat 
nu ruim vier jaar. Op 12 maart 2012 
zijn we officieel gestart. Wat hebben 

we al veel voor de school kunnen 
betekenen! Of beter gezegd: voor de 
kinderen. En daar gaan we mee door. 

Vanaf schooljaar 2016-2017 voor 
De Twijn, de samenvoeging van 

Kindcentra De Loopplank en De Boeg 
in Alblasserdam [zie ook pagina 6].

Twee moeders. De een was lid van de Ouderraad 

van De Loopplank, de andere van De Boeg. In het 

nieuwe schooljaar delen zij het voorzitterschap voor 

de ‘nieuwe’ Ouderraad van De Twijn: Sylvia Kroon 

(moeder van tweeling Amber & Julian en Robine) en 

Talitha van Oijen (moeder van Caitlyn - inmiddels 

naar het VO - en Kayleigh). 

Wij vroegen hen hoe zij het ervaren dat er een 

Stichting als De Vrienden bestaat. Sylvia trapt af: ‘De 

Vrienden waren net van start gegaan toen onze kin-

deren op school kwamen. Ik vind het bijzonder hoe 

De Vrienden zich belangeloos inzetten om de school 

te ondersteunen, zodat leerlingen zich nog beter 

kunnen ontplooien. Bijvoorbeeld doordat de school 

nu extra lesmateriaal kan aanschaffen.’ Talitha vult 

Sylvia aan: ‘Als lid van de Oudderraad heb ik gemerkt 

dat budgetten op school soms erg krap zijn voor 

extra’s. Door De Vrienden gaan er weer deuren open, 

waardoor er nog meer voor de kinderen gedaan kan 

worden. Een klein voorbeeld is het buitenspeelgoed 

dat door de Mini Marathon gekocht is voor de beide 

locaties. Ik verbaas me nog regelmatig over hoe bij-

zonder het bestaan van De Vrienden is.’

‘Ik vind het ook erg professioneel hoe De Vrienden te 

werk gaan’, vervolgt Sylvia. Denk maar aan de prach-

tige Fancy Fair flyers en alles is altijd tot in de punt-

jes verzorgd. Ook is het steeds weer een klein feestje 

als ze aanwezig zijn op school. Bovendien geven De 

Vrienden een gevoel van saamhorigheid. En dat vind 

ik heel belangrijk.’

‘Doordat ik nu ook bestuurslid van De Vrienden ben 

geworden - en dat vind ik echt geweldig-, zien en 

horen onze kinderen nog meer over de Vrienden’, 

geeft Talitha aan. ‘Vooral Caitlyn probeert mee te 

denken. Als oud-Boegers zijn de Vrienden nog nieuw 

voor hen, maar het meedoen met de Mini Marathon 

hebben ze allebei als erg leuk ervaren.’

Sylvia denkt dat hun kinderen nog iets te jong zijn 

om echt te beseffen wat De Vrienden voor hun doen. 

‘Maar alles wat De Vrienden organiseren vinden ze 

erg leuk. Het mascotte Vriendje is bij onze jongste 

dochter Robine toch wel favoriet en doet haar steeds 

denken aan De Vrienden. Ik hoop dat ze later alledrie 

terugkijken op een mooie schooltijd, mede dankzij 

een paar bijzondere mensen!’

Twijn-ouders in gesprek

Bijzonder2012 - 2013
* nieuwe Avi leesboeken 
* levelwerk groepen 5 en 6

2012 - 2013
* buitenspeelmateriaal
  voor alle groepen 

2013 - 2014
* levelwerk groepen 4, 7, 8
* aanvullende materialen  
  levelwerk [komt jaarlijks
  terug]

2013 - 2014
* hoofdtelefoons bij computers
* abonnementen Donald Duck 
  en National Geografic jr. 
  [komt jaarlijks terug] 

2014 - 2015
* duurzaam buitenspeelmateriaal,
  zoals kleuterfietsen, pleinplakkers
* digibord voor de kleuters

2014 - 2015
* constructiematerialen, zoals
  duplo techniek, ‘knex 
  bruggenbouwen 
* typecursus LOI Kidzz voor
  de groepen 7 en 8 

2015 - 2016
* typecursus LOI Kidzz groep 7
* informatieboeken 
* excursies Binnenhof, 
  Sterrenwacht en 
  Natuurschool Stellendam 
* microfoon + cd-speler

2015 - 2016
voor De Loopplank + De Boeg:
* duurzaam buitenspeelmateriaal
* muziekinstrumenten en  
  muziekmethode 
* boeken zomerlezen groepen 3
 

Wat hebben      we al veelbereikt



VRIENDEN
Het afgelopen jaar zijn er opnieuw 

sportieve en leuke activiteiten georgani-

seerd en aangeboden door Vrienden van 

De Loopplank. De activiteiten brengen 

mooie opbrengsten met zich mee, die 

worden ingezet voor veel mooie 

zaken voor school en voor de kinderen. 

Bovenal is elke activiteit een feestje 

waar vriendschap, saamhorigheid en 

teamspirit de boventoon voeren. 

En daar gaan we natuurlijk gewoon 

mee door. 

Vrienden van De Loopplank Mini Marathon 2016

54

De Fancy Fair van vrijdag 24 juni 2016 

was dit jaar in het thema “Out of Af-

rica” met o.a. een workshop djembé en 

optreden door Ousmane Seye uit Sene-

gal. De fair werd goed bezocht. Alle ac-

tiviteiten, lekkernijen, verloting, veiling 

en sponsorgelden hebben een prachtig 

bedrag opgeleverd van ruim 3600 euro!

Diploma-uitreiking LOI Kidzz Typediploma 30 juni 2016

Voorleesontbijt door Businessclub De Loopplank

Business Estafette Marathon 2016

Excursies 2016: Binnenhof, Sterrenwacht, Natuurschool Stellendam



76
Nieuwsberichten

AFSCHEID PATTY BIEMOND
Een aantal jaren geleden hebben we met een paar ouders De Vrienden van De 
Loopplank opgericht. Vol enthousiasme zijn we met elkaar van start gegaan 
en dat zijn we nog steeds! Voor mij was de grootste drijfveer om samen met 
kinderen, ouders en leerkrachten dingen mogelijk te maken voor onze school. 
De Sponsorlopen en de Fancy Fairs zijn daarom voor mij persoonlijk de hoog-
tepunten geweest! Maar daarnaast ben ik net zo trots op onze Businessclub 
en andere activiteiten! Onze zoon Timon gaat nu naar het Johan de Witt en 
daarmee is voor mij het moment gekomen om het stokje door te geven aan 
Talitha van Oijen. Ik wens de Vrienden van De Twijn en alle kinderen, ouders 
en leerkrachten heel veel succes in de toekomst!

NIEUW BESTUURSLID VRIENDEN VAN DE LOOPPLANK
Mijn naam is Arne Verwoert. Sinds eind 2015 ben ik penningmeester van de 
Stichting Vrienden van De Loopplank. Ik ben sinds 2014 als businessclublid be-
trokken bij de “Vrienden van De Loopplank”. Ik ben voornamelijk lid geworden 
vanwege de zakelijke netwerkmogelijkheden. De financiële ondersteuning was 
voor mij een mooie bijkomstigheid. Als bestuurslid maak ik nu van dichtbij mee 
wat de stichting organiseert en welke prachtige dingen zij met deze financiële 
ondersteuning voor de kinderen kan doen. Daar word ik erg enthousiast van! 
Mijn oudste dochter zit in groep 3 locatie Parallelweg. Mijn jongste dochter is 
inmiddels ook ingeschreven en zal begin volgend jaar naar groep 1 gaan. Ik 
hoop dus nog heel wat jaartjes betrokken te zijn bij de school en de stichting!

NIEUWE NAAM EN NIEUWE WEBSITES
Vanaf het nieuwe schooljaar 2016-2017 zijn KC De Loopplank en KC De Boeg 
samengegaan in één school met één naam: De Twijn. Deze naamswijziging 
heeft natuurlijk ook gevolgen voor de naam van onze Stichting Vrienden van 
De Loopplank. Zodra de huisstijl voor De Twijn bekend is, zullen ook de Vrien-
den de naam en kleurgebruik overeenkomstig de school gaan wijzigen. Het 
resultaat daarvan ziet u vanzelf. Daarnaast hebben we gemeend onze website 
aan deze tijd te moeten aanpassen. Trots presenteren we u deze: een voor de 
Stichting én een voor de Businessclub. Kijk snel!

Lid zijn van Businessclub De Loop-

plank biedt zakelijke en persoonlijke 

groei, zorgt voor verfrissende ideeën 

en betekent ook een maatschappe-

lijke bijdrage leveren.

Professioneel, divers en 
ontspannen

Leden en bezoekers beleven acht 

keer per jaar een inspirerende

avond met verrassende elementen,

boeiende, professionele sprekers en

de mogelijkheid om kennis te delen

en anderen te ontmoeten.

Daarbovenop kan ieder lid deelne-

men aan ons succesvolle Car

Speeddate Event en ter afsluiting

van het seizoen één van de vele

mooie bedrijven in onze onder-

nemende regio bezoeken. 

De bijeenkomsten zijn laagdrempe-

lig en ontspannen.

Businessclub De Loopplank
Energieke kennis- en netwerkclub voor Alblasserdam en omgeving

Maatschappelijk betrokken

Businessclub De Loopplank is een 

activiteit van Vrienden van

De Loopplank. Een stichting die

het onderwijs van Kindcentrum

De Loopplank en Kindcentrum  

De Boeg met financiële middelen 

ondersteunt. Met een lidmaatschap 

kiest u dus ook heel duidelijk voor 

een bijdrage aan een maatschap-

pelijk doel. 

Welkom

Iedere ondernemer, zelfstandige

professional, directeur, leiding-ge-

vende of anderszins is welkom. Kom

sfeer proeven en kies dan voor een

lidmaatschap bij Businessclub De

Loopplank. Meer informatie en het

inschrijfformulier is te vinden op

de website: www.bcdeloopplank.nl.

VRIENDJE
Vriendje is de mascotte van Stichting 
Vrienden van De Loopplank gebreid 
door vrijwilligers. Voor €15,00 kunt 
u Vriendje bestellen en de Stichting 
steunen. Bestellen en meer info via 
www.devriendenvandeloopplank.nl

www.devriendenvan 
deloopplank.nl 

*****

www.bcdeloopplank.nl



SPONSORLOOP
Bijna 2000 euro hebben ze opge-
haald! De sportieve kids van De 
Loopplank. 

vrienden van

deLOOPPLANK
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COLOFON

De Oversteek is een uitgave van 
Stichting Vrienden van De Loopplank.

Uitgave: augustus 2016

AGENDA & NIEUWS

Kijk voor alle agendapunten en 

nieuwtjes op:

www.devriendenvandeloopplank.nl

en

www.bcdeloopplank.nl
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