
 

 

Beste , leerlingen, ouders, verzorgers, betrokkenen en teamleden van obs De 

Tweemaster. 

De zomervakantie van 2017 zit er op en wij zijn letterlijk het nieuwe jaar 

ingesprongen.  Ik hoop, mede namens de teamleden, dat u samen met uw kind(eren) 

heeft genoten van een welverdiende vakantieperiode. Ik hoop u gezond, uitgerust en 

leergierig ergens deze week te mogen ontmoeten bij één van de locaties. 

De schoolgebouwen zijn de afgelopen week weer in gereedheid gebracht door al het 

personeel en ook enkele nieuwe collega’s zijn druk in de weer om hun plekje te vinden. 

Helaas hebben wij ook collega’s die niet zullen starten dit schooljaar. Juf Anja is nog 

steeds herstellende van haar hersenbloeding en maakt het naar omstandigheden goed. 

Dank namens haar voor alle berichtgevingen vanuit jullie. Zij zal dit schooljaar enkele 

malen kort op school aanwezig zijn om zodoende binding te houden met alle 

betrokkenen. 

Juf Ernie is helaas uitgevallen met teruggekeerde rugklachten, na een verkorte vakantie 

is zij ziekgemeld en is in afwachting van een operatie aan haar rug. Wij wensen haar veel 

beterschap toe en wellicht dat u haar nog tegenkomt op de fiets. Dat is één van de 

activiteiten die zij pijnvrij kan uitoefenen. Juf Hester en juf Irosha zullen de komende 

periode werkzaam zijn in groep 7. 

Gelukkig zijn er ook collega’s terug van weggeweest en of nieuw op de Tweemaster. 

Meester Aad pakt na een lange periode van afwezigheid zijn werkzaamheden in de groep 

weer op. Hij heeft heel veel zin om aankomende week te starten in groep 6 op de locatie 

Gerard Doustraat. Daar zal hij samen met onze vaste inval-collega juf Irosha de groep 

vormgeven.  

Fijn dat meester Aad weer terug is en juf Irosha heel fijn dat je werkzaam bent in beide 

groepen. 

Op de Tweemaster heten wij juf Petra van Oorschot en juf Caroline de Bruin van harte 

welkom. Juf Petra neemt de taken van juf Astrid de Rijk over als intern begeleider op 

school en vooral op de locatie NP zal zij haar ervaring, vaardigheden en kennis inzetten 

voor onze collega’s, ouders en leerlingen. Juf Caroline de Bruin zal haar werkzaamheden 

inzetten in groep 6 op dezelfde locatie. Samen met juf Anneke Dijkzeul zal zij deze groep 

de eerste weken opstarten om zodoende begin oktober over te dragen aan mevr. Odette 

Ruiter. Namens iedereen op De Tweemaster van harte welkom op de Tweemaster en wij 

wensen jullie een fijne tijd toe. 

Ook een hartelijk welkom aan alle nieuwe leerlingen en hun ouders/verzorgers. Waar wij 

vorig schooljaar reeds een aantal leerlingen hadden aangenomen vanuit de 

Rembrandtschool en de Beekburgschool zullen er nu nog meer leerlingen volgen 



aangezien afgelopen augustus de Rembrandtschool officieel is gesloten. De Beekbrug 

volgt eind dit schooljaar. Ook de leerlingen vanuit andere dorpen en of steden natuurlijk 

van harte welkom en ook jullie wensen wij heel veel plezier, een leerzame tijd en succes 

toe op de Tweemaster. Welkom! 

Jerry Leepel 

  

Doelen dit schooljaar 

De afgelopen jaren hebben wij veel aandacht besteed aan het verhogen van onze 

opbrengsten. Ook dit jaar blijven wij hier veel aandacht aan besteden en zullen wij dit 

proces verder vorm gaan geven. 

Ook zullen wij het werken met tablets in de klassen verder oppakken.  

De principes van ons daltononderwijs zullen in alle lessen en in onze omgang met de 

leerlingen vorm krijgen.  Een mooi voorbeeld hiervan is de nieuw op te richten 

leerlingenraad, deze vergroot de actieve rol van de leerling bij ons op school. 

Al met al een groot aantal realistisch haalbare doelen die onderdeel uitmaken van ons 

schoolplan voor de komende jaren. 

  

Communicatie 

Voor de zomervakantie hebben wij u reeds geïnformeerd over het feit dat wij informatie 

in “Digiduiven” meer willen gaan bundelen. Dit houdt voor u in dat er informatie vanuit 

groepen en algemene informatie langer van tevoren aan u kenbaar gemaakt gaan 

worden. De algemene nieuwsbrieven (zoals deze) zullen meer informatie bevatten. 

Natuurlijk zullen er ook specifieke “Digiduiven” naar u toekomen. Wij hopen dat deze 

verandering een gewenste verbetering zal zijn in communicatie naar uw zijde. 

Naast Digiduif gebruiken wij ook onze website om u te informeren. Als laatste plaatsen 

wij ook vooral leuke berichten op onze facebook pagina.  

Humanistisch vormingsonderwijs HVO 

Vanaf de tweede week in ons schooljaar starten in de groepen 5-6-7-8 de lessen van 

onze vakleerkracht HVO. Mevr. Noortje Noordermeer neemt de taak over juf Petra 

Westra. De kinderen die HVO reeds volgden in het afgelopen jaar gaan zonder 

tegenbericht verder met deze lessen. 

Eind groep 4 worden de leerlingen uitgenodigd om na de zomervakantie deel te nemen 

aan deze lessen en geeft u uw kind op bij de vakleerkracht.                  

Voor meer informatie kunt u terecht op wwwhovengvo.nl 

  

  



Tussenschoolse TSO opvang / schoolmelk 

Op onze school kunt u gebruik maken van de TSO en of schoolmelk. Aan beide zijn 

kosten verbonden en worden georganiseerd door juf Margo. Zij is voor deze beide 

onderdelen in dienst van stichting Peuterspeelzaal te Leiden. Haar e-mailadres voor 

vragen en of contact is: jufmargo@tweemasterlisse.nl 

p.s. melk van thuis kan gekoeld bewaard worden in de daarvoor bestemde koelkasten op 

beide locaties. 

  

Schooltijden en gymlessen 

Het komt voor dat de gymlessen van uw kind(eren) later eindigen dan 15:00 uur of op 

woensdag 12:15 uur. Of eerder beginnen dat 8:30 uur. Dit komt omdat wij te maken 

hebben met 2 gymlessen per leerjaar vanaf groep 3 en de combinatie met de werkuren 

van de vakleerkracht. Wij proberen hier elk jaar een goed rooster voor te maken dat het 

overschrijden van de tijd minimaal is. Hopelijk begrijpt u deze situatie en houdt u samen 

met uw kind hier rekening mee. 

Waar voorheen de leerlingen van de locatie Gerard Doustraat op twee verschillende 

plaatsen gymles genoten, zullen zij dit schooljaar hun gymlessen volgen in de gymzaal 

aan de Frans Halsstraat. 

Mede namens meester Frank. 

Veel sportplezier! 

 

Gymrooster schooljaar 2017-2018 locatie Gerard Doustraat / Frans Halsstraat 

Dinsdag: 

13:15 – 13:55 uur groep 4 GD 

13:55 – 14:35 uur groep 5 GD 

14:35 – 15:15 uur groep 7 GD 

Woensdag: 

08:25 – 09:05 uur groep 6 GD 

09:05 – 09:45 uur groep 5 GD 

09:45 – 10:25 uur groep 4 GD 

10:25 – 11:05 uur groep 3 GD 

11:05 – 11:45 uur groep 7 GD 

mailto:jufmargo@tweemasterlisse.nl


11:45 – 12:25 uur groep 8 GD 

Donderdag: 

13:15 – 13:55 uur groep 3 GD 

13:55 – 14:35 uur groep 6 GD 

14:35 – 15:15 uur groep 8 GD 

  

Gymrooster schooljaar 2017-2018 locatie Nassaupark 

Dinsdag: 

08:15 – 08:55 uur groep 8 NP 

08:55 – 09:35 uur groep 4 NP 

09:35 – 10:15 uur groep 3 NP 

10:15 – 10:55 uur groep 5 NP 

10:55 – 11:35 uur groep 6 NP 

11:35 – 12:15 uur groep 7 NP 

Donderdag: 

08:15 – 08:55 uur groep 7 NP 

08:55 – 09:35 uur groep 4 NP 

09:35 – 10:15 uur groep 3 NP 

10:15 – 10:55 uur groep 5 NP 

10:55 – 11:35 uur groep 6 NP 

11:35 – 12:15 uur groep 8 NP 

  

  



Huiswerk op school 

Op Openbare Daltonschool De Tweemaster hebben kinderen vanaf groep 4 huiswerk. 

Huiswerkdoelen van ons zijn: 

· Verlenging van onderwijs leertijd. Verhogen eigenaarschap en verantwoordelijkheid. 

· Overstap naar het voortgezet onderwijs kleiner maken. 

· Leren plannen. 

· Leren is leuk! Ook thuis. 

· Ouderbetrokkenheid vergroten. 

Met deze doelen proberen wij het huiswerk zo gestructureerd mogelijk aan te bieden en 

hechten wij veel waarde aan de hulp van ouders/betrokkenen in de thuissituatie. 

We onderscheiden de volgende vormen van huiswerk: *verplicht huiswerk voor iedereen. 

*verplicht huiswerk voor individuele leerlingen. *vrijwillig huiswerk. De inhoud van het 

huiswerk wordt per klas met de leerkracht afgestemd. Het huiswerk op papier maakt uw 

kind in de huiswerkmap (snelhechter van school voor groep 4/5, eigen 23-rings map in 

groep 6/7/8). Op het voorblad in de map staat de uiterlijke inleverdatum. Het huiswerk 

wordt in de klas nabesproken en/of nagekeken. 

Tevens heeft elke leerling een activeringscode voor het schoolsoftwareprogramma van 

Ambrasoft. (www.ambrasoft.nl) Op deze site kan uw kind taal, rekenen en spelling op 

spelende wijze oefenen. 

Bent u niet meer in bezit van de activeringscode, kan de leerkracht een nieuwe 

activeringscode aan uw kind meegeven. 

Indien de weektaak niet af is, kijkt de leerkracht waardoor dit komt. Dit kan verschillende 

oorzaken hebben. De leerkracht maakt een afweging of het kind het werk thuis afmaakt 

en maandag weer inlevert. We starten met het meegeven van huiswerk in de tweede 

schoolweek. Vraag uw kind er gerust naar. We wensen u veel werkplezier en succes bij 

het begeleiden van uw kind(eren)! 

Hartelijk dank namens de leerkrachten van De Tweemaster. 

Schoolkalender: 

Op onze website verschijnt binnenkort een pdf. versie van onze schoolkalender. In onze 

DigiDuif-app kunt u ook gebruik maken van een digitale versie van deze kalender. Hier 

worden maandelijks de nodige activiteiten in vermeld en voor meer informatie kunt ook 

onze website raadplegen. Veel plezier dit schooljaar! 

Absentiemeldingen: 

Elke ochtend willen wij graag op tijd met alle leerlingen van start gaan. Is uw kind ziek 

en of afwezig deze dag, wilt u zo vriendelijk zijn om dit voor 8:45 uur te melden bij de 

leerkracht van uw kind of algemeen op school. (het doorgeven door een broer of zus 

wordt nog wel eens vergeten). 



Sinds kort voor de zomervakantie is er ook de mogelijkheid om uw kind absent te melden 

via de Digiduif app. Deze kunt u in alle “stores” downloaden en installeren met de code 

die u verstrekt is. Hier wordt reeds goed gebruik van gemaakt. 

Absentiemelding over de telefoon kan via: 

0252-410304 locatie Nassaupark 

0252-412955 locatie Gerard Doustraat 

Of via e-mail: info@tweemasterlisse.nl of via de leerkracht e-mail. 

Schoolmaterialen: 

Met klem willen wij u vragen om alle gebruikte schoolmaterialen netjes te houden. Het 

komende schooljaar worden er zaken als: potloden, gummen, kladblokken, schriften, 

(werk-)boeken, linialen etc. uitgedeeld om te gebruiken. Graag gaan wij zuinig om met 

onze spullen. Hartelijk dank voor de medewerking. 

Schooltijden voor alle groepen: 

Maandag 8:30 uur tot 15:00 uur 

Dinsdag 8:30 uur tot 15:00 uur (uitgezonderd gymles) 

Woensdag 8:30 uur tot 12:15 uur (uitgezonderd gymles) 

Donderdag 8:30 uur tot 15:00 uur (uitgezonderd gymles) 

Vrijdag 8:30 uur tot 12:15 uur 

Contact: e-mailadressen van leerkrachten via de website www.tweemasterlisse.nl 

info@tweemasterlisse.nl / directie@tweemasterlisse.nl 

0252-412955 GD of 0252-410304 NP 

  

Fijn schooljaar gewenst aan iederen.  

  

Mede namens alle teamleden. 

  

Jerry Leepel 
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