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Belangrijke data: 

Vrijdag 22 december 2017 Nieuwsflits #4 

Vrijdagmiddag 22 december 2017 tot en 

met vrijdag 5 januari 2018 

Kerstvakantie 

Woensdag 27 december 2017 Schoolbasketbaltoernooi. Veel plezier! 

Maandag 8 januari 2018 Weer naar school. Welkom allen! 

Dinsdag 9 januari 2018 Start inloop bovenbouw 

Woensdag 24 januari 2018 Inleveren kopij nieuwsflits 

Vrijdag 31 januari 2018 Nieuwflits #5 

 

Beste ouders, verzorgers en leerlingen. 

Hierbij ontvangt u onze vierde nieuwsflits van het schooljaar 2017-2018. Deze kunt altijd 

terugvinden op onze website en of in het archief van DigiDuif. 

 

Oh kom maar eens kijken…………………………………………… wat er allemaal op school gebeurt! 

Sinterklaas en zijn (hulp-) pieten zijn geweest. Wat een feest! Hij werd groots onthaald 

op het schoolplein en de onderbouwleerlingen hebben heerlijk genoten van een vrolijk 

theaterspel. De leerlingen van de bovenbouw hadden fantastische surprises gemaakt met 

overweldigende gedichten. De foto´s van deze surprises zijn terug te vinden op onze 

facebookpagina. Onze complimenten voor de knutsels.  

Onze dank gaat uit naar de commissieleden en de inzet van de Sinterklaas en zijn Pieten. 

We hopen dat u volgend jaar wederom langsrijdt en ons een bezoek brengt. 

Nadat de Sint is vertrokken zijn de verschillende hulpouders druk in de weer gegaan met 

de Kerstversieringen. De beide scholen zien er gezellig uit en de lampjes branden mooi 

tijdens de nog donkere ochtenduren. 

Afgelopen week hebben verschillende activiteiten plaatsgevonden en stond dit in het 

teken van samen zijn. Het altijd gezellige Kerstcircuit maakt het erg gezellig. Fijn dat 



jullie allemaal een bijdrage hebben geleverd aan deze mooie en winterse tijd van het 

jaar. 

Ook hier gaat een enorme dank uit voor de hulpouders die de aankleding en activiteiten 

voor hun rekening hebben genomen. Dank voor uw hulp. 

Mede namens alle kinderen, teamleden en mijzelf wens ik jullie fijne dagen en een 

gezond, leerzaam en succesvol 2018 toe. Tot ziens op school. 

Jerry Leepel 

 

Ontwikkelingen op school: 

Wist u dat wij nieuwe methodes voor aardrijkskunde (Meander), natuur (Naut) en 

geschiedenis (Brandaan) hebben geïntroduceerd? De eerste reacties van zowel ouders, 

leerlingen als leerkrachten zijn louter positief. 

Wist u dat wij naast de ouderraad (TWECO), medezeggenschapsraad (MR) nu ook een 

heuse leerlingenraad hebben aangesteld? Zij introduceren zichzelf verderop in deze 

nieuwsbrief! 

Wist u dat de leerlingen en leerkrachten steeds meer vraag hebben naar tablets in de 

groepen? Ze worden steeds meer ingezet tijdens het (ver-)werken van de lessen. 

Wist u dat groepen 7 en 8 op beide locaties mee hebben gedaan aan de nationale week 

van de mediawijsheid? 

Wist u dat wij op de achtergrond bezig zijn met een nieuw speelpleinattribuut voor de 

kleuters op de Gerard Doustraat? Deze is wel heel oud aan het worden. De leerlingenraad 

buigt zich hier mede over. 

Wist u dat de Auris-groep officieel gestart is op de Gerard Doustraat per 1 december 

2017? Dit heeft ook in de lokale krant gestaan. 

Wist u dat wij een digitaal rapport aan het ontwikkelen zijn in ons onderwijs 

administratiesysteem Parnassys. En wij dit graag tijdens het winterrapport aan u willen 

laten zien? 

Wist u dat veel van onze collega´s een extra cursus volgt rondom ons daltononderwijs? 

Het gaat hier om een individueel traject voor het daltondiploma of de masterclass dalton 

voor de gevorderde leerkracht. 

Wist u dat onze oudste leerlingen hun advies voor voortgezet onderwijs hebben gekregen 

en dat zij samen met hun ouders op zoek gaan naar een passende school voor 

voortgezet onderwijs? In april volgt de eindtoets primair onderwijs. Ruim voor die tijd 

zijn de leerlingen reeds aangemeld door ons als school. 

Wist u dat veel collega´s op de Tweemaster een stapje harder lopen dit schooljaar om 

het onderwijs aan uw kind-(eren) te blijven continueren en wij hier heel trots op zijn? Dit 

doen zij op de achtergrond of dan wel middels invallen waar nodig. Fijn! 

Wist u dat wij ons op de Tweemaster gewaardeerd voelen door u als ouders omdat u ons 

heeft gesteund tijdens de staking op 12 december? Uw steun hard nodig hebben in de 

toekomst. 

Wist u dat wij inloop gaan organiseren voor bovenbouwleerlingen na de Kerstvakantie? 

Hierover leest u meer in deze nieuwsbrief. 



Personeel: 

Juf Anneke uit groep 3 NP gaat met vervroegd pensioen per 1 januari 2018. Wij willen 

haar zeer hartelijk bedanken voor haar enorme inzet en flexibiliteit in het openbaar 

onderwijs. Zij heeft de afgelopen jaren heel veel verschillende groepen mogen draaien en 

heeft dit tot op de laatste dag met verve gedaan. Proficiat en nogmaals hartelijk dank. 

Anneke heeft ervoor gekozen in kleine kring haar pensioen te vieren. 

Juf Irosha groep 6 en groep 7 Gd gaat per 1 januari 2018 onze school verlaten. De 

specifieke groepen zijn hierover reeds geïnformeerd. Wij bedanken juf Irosha heel 

hartelijk voor al haar invalwerkzaamheden in verschillende groepen in de afgelopen 3 

jaren. Verder wensen wij haar veel succes met haar verdere carrière in of buiten het 

onderwijs. Komt u nog eens langs? U bent van harte welkom. 

Juf Ernie uit groep 7 GD is afgelopen dinsdag geopereerd en maakt het naar 

omstandigheden goed. We wensen haar sterkte en succes de komende tijd met 

revalideren. 

Juf Anja uit groep 6 NP start in januari 2018 met een uur per week ondersteuning aan 

enkele leerlingen. Heel fijn dat zij langzamerhand terugkeert op school. We hebben haar 

gemist en wensen haar veel succes en sterkte met haar re-integratie. Welkom terug op 

school juf Anja. 

Meester Aad uit groep 6 GD zal vanaf januari 2018 4 dagen voor de groep staan en 

daarvoor verantwoordelijkheid nemen. Als onderdeel van zijn re-integratie zal hij 

gedurende dit schooljaar zijn werkzaamheden steeds verder uitbreiden. Wij zijn blij voor 

meester Aad, de leerlingen, ouders en onszelf dat ook hij uitbreiding ondervindt van zijn 

re-integratie. Ga zo door meester Aad. 

Juf Laura uit groep 1/2 GD zal vanaf 1 februari 2018 haar werkzaamheden binnen onze 

stichting elders voortzetten. Daltonschool Hillegom heeft haar een kleutergroep 

aangeboden. Na enkele jaren op de Tweemaster te hebben gewerkt, wil juf Laura haar 

carrière elders voortzetten en wij bedanken haar voor haar inzet, betrokkenheid bij de 

leerlingen en het onderwijs op onze school. Wij wensen haar veel geluk, plezier en een 

fijne tijd toe in Hillegom. Bedankt juf en fijn dat u er was. 

Juf Mariska, Juf Monique uit groep 3 Gd en juf Esther uit groep 3 NP zullen hun 

werkzaamheden uitbreiden dan wel veranderen om het vertrek van enkele collega's op te 

vangen. Wij zijn hier uitermate blij mee dat deze collega's dit willen doen. 

De vervangingen voor zowel juf Laura in groep 1/2 GD en als juf Ernie/Irosha uit groep 7 

GD zijn (vlak) voor de Kerstvakantie ook kenbaar gemaakt aan de specifieke groepen 

afzonderlijk. 

Hierbij wil ik aangeven dat juf Mariska als adjunct-directeur veel tijd en energie heeft 

gestoken in de zoektocht naar de juiste nieuwe collega's. De tekorten in lesgevend 

personeel zijn met het zoeken naar invallers dan ook zeer zeker voelbaar. Tevreden 

kunnen wij u mededelen dat het gelukt is om invallers te vinden. Goed gedaan juf 

Mariska. 

Met het vertrek van enkele collega´s tijdens het schooljaar doen wij er alles aan om de 

overdracht en vooral de continuïteit van onderwijs aan uw kind te waarborgen. Dat levert 

vaak (extra) werk op voor de leerkracht die over- of wel achterblijft. Houdt u hier 

alstublieft rekening mee? Hartelijk dank voor uw medewerking en loop gerust eens 

binnen om kennis te maken met de nieuwe collega. 

Mede namens Mariska en alle betrokken teamleden,    Jerry Leepel 



 

                 

                 Leerlingenraad basisschool de Tweemaster 

 

Sinds 27 november zijn wij op de Tweemaster gestart met een leerlingenraad. De 

afgelopen weken hebben de leerlingen uit groep 6, 7 en 8 een bezoek gekregen van juf 

Claudia (GD) of juf Willy (NP). Zij hebben aan de groepen verteld, dat we bij ons op 

school gaan starten met een leerlingenraad en ze hebben uitleg geven over wat een 

leerlingenraad precies inhoud. Hierna hebben de leerlingen, die graag aan de 

leerlingenraad willen deelnemen, een brief gekregen met daarop nog meer informatie 

over de leerlingenraad en hoe de leerlingenraad gevormd gaat worden.  

Per groep hebben zich een aantal leerlingen aangemeld, die graag aan de leerlingenraad 

willen deelnemen. Deze leerlingen hebben de afgelopen week zichzelf gepresenteerd aan 

hun eigen groep en aangegeven waarom zij graag in de leerlingenraad willen en wat zij 

belangrijke onderwerpen vinden voor de leerlingenraad. Per groep hebben de leerlingen 

gestemd op de kandidaten. De leerlingen met de meeste stemmen nemen deel aan de 

leerlingenraad. Dit zijn per groep 2 leerlingen. Hieronder stellen wij u graag de leerlingen 

van de leerlingenraad voor: 

Locatie GD     Locatie NP 

 

 

Groep 6: Koen en Milou                        Groep 6: Bodille en Rayane 

Groep 7: Nadia en Nikki                             Groep 7: Ian en Jade 

Groep 8: Anouk en Sharon                        Groep 8: Sascha en Tim 

 

Op 29 november heeft de leerlingenraad op beide locaties de eerste vergadering gehad. 

Op de agenda stond o.a. ideeën voor de start van het nieuwe jaar op 8 januari 2018. 

Daarnaast hebben we elkaar ook beter leren kennen en natuurlijk een foto gemaakt!  

 

 

  



Inloop in de bovenbouwgroepen vanaf dinsdag 9 januari 2018. 
 
Vanaf dinsdagochtend 9 januari 2018 zullen de leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 

vanaf 8:15 uur de mogelijkheid krijgen om naar binnen gaan om in de klas aan het werk 

te gaan. (De groepen 1 tot en met 4 zijn dit reeds gewend.)  
 
Deze inloop gaat in eerste instantie op dinsdagochtenden en donderdagochtenden 

plaatsvinden. Op de andere dagen blijven de kinderen gewoon buitenspelen en gaan zij 

in de rij om 8:25 uur om vervolgens gezamenlijk naar binnen te gaan. 
 
Met deze inloop willen wij de binnenkomst van de leerlingen meer spreiden en de 

leerlingen de kans geven om alvast aan het werk te gaan in de klas. 
 
De leerkrachten zullen hierdoor op deze inloopmomenten in de klassen aanwezig zijn en 

een enkele collega zal waar nodig toezicht houden op het schoolplein. 
 
Waar u als ouder gewend bent om de bovenbouwleerkracht nog even aan te spreken, 

bent u van harte welkom om ook naar binnen te lopen of op de andere dagen de 

mededeling te doen als de leerkrachten buiten zijn. 
 
We hopen met deze inloop eigenaarschap van kinderen te vergroten rondom hun eigen af 

te maken lesstof. Om 8:30 uur starten alle klassen met hun reguliere programma. 
 
Als laatste vragen wij u de inloop te ondersteunen door de leerlingen op tijd naar school 

te sturen / brengen en de periode van gewenning tijd geeft. Hartelijk dank alvast voor 

uw medewerking. 
  
Mede namens alle betrokken collega’s. 
Met vriendelijke groet, 
 
Jerry Leepel 

 

 
 

 

 

Geslaagden van de typecursus Talented Kids. Van harte 
gefeliciteerd allen! 



 

 

 

 

Wij wensen u een gezond, 

succesvol en leerzaam 2018. 

 

Fijne dagen! 

 

Teamleden openbare basisschool 

De Tweemaster. 


