
 

Nieuwsflits #7 29 maart 2018 

Belangrijke data: 

Donderdag 29 maart Nieuwsflits #7 

Vrijdag 30 maart Goede vrijdag. Leerlingen zijn vrij! 

Maandag 2 april 2e Paasdag. Leerlingen zijn vrij! 

Woensdagmiddag 4 april Schoolvoetbal  

woensdag 4 april inleveren sponsorgeld “lopen voor water” 

Vrijdagochtend 6 april Groene Bol groep ½ NP wandeling 

Woensdagmiddag 11 april Schoolvoetbal  

Donderdag 12 april Verkeersexamen groepen 7 “theorie” 

Vrijdagochtend 13 april Groene Bol groep ½ GD wandeling 

Maandag 16 april Verkeersexamen groepen 7 “praktijk” 

Dinsdag 17 april tot en met donderdag 19 

april 

Eindtoets primair onderwijs groepen 8 

Woensdagochtend 18 april Inleveren kopij nieuwsflits #8 

woensdagmiddag 18 april Schoolvoetbal  

Vrijdagochtend 20 april Koningsspelen gemeente Lisse 

Woensdag 25 april Theater in groep ½ GD “Lente” 

18:30 uur tot 19:30 uur. Komt allen! 

Donderdag 26 april Nieuwsflits #8 

Vrijdag 27 april Koningsdag. Leerlingen zijn vrij. 

Maandag 30 april tot en met vrijdag 11 mei Meivakantie. Leerlingen zijn vrij. 

Maandag 14 mei  Weer naar school / luizenpluizen 

Maandag 28 mei tot en met vrijdag 1 juni  Avond vierdaagse gemeente Lisse 

 

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. 
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Open huis 

Wat een fijne interesse is er afgelopen periode en vooral tijdens het open huis getoond 

voor onze vorm van onderwijs met de daltonprincipes. Veel huidige ouders hebben, 

sommigen zelfs een gehele ochtend, een kijkje kunnen nemen in de keuken van de 

kinderen en de school. De leerlingenraad was voorbereid en stond de nieuwe ouders 

goed te woord en hiermee droegen ook zij hun steentje bij. De actieve rol van leerlingen 

krijgt steeds meer een duidelijkere plek in ons onderwijs. Op beide scholen waren er ook 

een flink aantal nieuwe / toekomstige ouders die interesse toonden in de Tweemaster.  

Via website, krantenartikel, poster, Facebook en mond op mond reclame zijn deze ouders 

naar het open huis gekomen en hebben na de rondleiding fijne feedback teruggegeven 

over hoe het open huis georganiseerd was. 

Met een gezellige en drukbezocht open huis kijken wij met trots terug op de 

georganiseerde dag en kijken uit naar volgend jaar en heten de toekomstige ouders en 

kinderen van harte welkom op school. 

Allemaal hartelijk dank voor het mogelijk maken van het open huis! 

 

Project Water 

Op vrijdag 23 maart fietste en liep een trotse directeur rond in Lisse om de groepen aan 

te moedigen voor het “lopen voor water”. Met deze prachtige afsluiting waaraan bijna 

400 kinderen en ruim 50 hulpouders meededen, blikken wij terug op een geslaagd 

project en een prima afsluiting. Wat hebben we veel geleerd rondom water. 

Een speciale dank gaat uit naar JUMBO supermarkt voor de sponsoring van het flesje 

water aan het einde van de “wandeling voor water” 

De afronding van het lopen voor water zal plaatsvinden als de enveloppen ingeleverd zijn 

bij de leerkracht(-en) van uw kind(eren). Begin april zal het opgehaalde bedrag kenbaar 

worden gemaakt. Wij zijn erg benieuwd. Jullie ook? 

 

De leerlingen van obs De Tweemaster te 

Lisse 

hebben met “lopen voor water” het bedrag 

van ????? euro opgehaald. 

 

Uiterlijke inleverdatum 4 april. Hartelijk dank voor uw 

medewerking! 
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Personeel 

Juf Anja Pels pakt haar lesgevende taak gedeeltelijk weer op in groep 6 NP. Succes en 

veel plezier in de groep. Fijn dat je weer mag lesgeven.  

Meester Aad van Kasteren staat vanaf dinsdag 3 april volledig voor groep 6 GD. Hij is 

hiermee volledig terug in school. Fijn dat je er weer bent. 

De leerlingen en ouders van deze beide groepen zijn reeds geïnformeerd via Digiduif. 

Juf Mariska Koelewijn heeft afscheid genomen als adjunct directeur van de school. Heel 

veel succes bij de internationale taalklas te Haarlem. 

Juf Loes van Duijn en juf Petra van Oorschot breiden hun werkzaamheden tijdelijk, tot de 

zomervakantie, uit ter vervanging van juf Mariska. Zij zullen op beide locaties 

aanspreekbaar zijn voor u als ouder. Voor zover u dat niet al gewend was op school. Heel 

fijn dat zij de ondersteuning bieden aan de directeur van de school en hun 

werkzaamheden willen uitbreiden voor school. 

werkdagen van juf Loes zijn: maandagen, dinsdagen en donderdagen. 

werkdagen van juf Petra zijn: dinsdag tot en met vrijdag. 

 

Formatie 2018-2019 

Komende periode gaat de directie van de school in overleg met collega’s rondom invulling 

van werkzaamheden voor komend schooljaar. Met een groot personeelsbestand op onze 

school kunt u er rekening mee houden dat er voor volgend schooljaar wijzigingen zullen 

plaatsvinden, met daarbij in ons achterhoofd de continuïteit van kwaliteit en inzet van 

ons personeel. per juni / juli zullen wij u de formatieve inzet kenbaar maken aan u.  

 

Kwaliteitszorg obs Tweemaster 

Na de Pasen zullen de leerlingen in de groepen 6-7-8 bevraagd worden over hun 

welbevinden bij ons op school. Vorig schooljaar is deze vragenlijst ook afgenomen bij de 

leerlingen. Dit zal, zoals wettelijk verplicht, elk jaar ingepland worden en afgenomen 

worden. De resultaten van deze vragenlijst zullen besproken worden in de 

medezeggenschapsraad en in, voor ons nieuw, de leerlingenraad. 

 

Weerbaarheidstraining GGD 

vorige week hebben de ouders van beide groepen 7 een informatiebijeenkomst 

bijgewoond rondom de inzet van een weerbaarheidstraining door de GGD. De gemeente 

Lisse subsidieert grotendeels deze trainingen en wij hebben er dit jaar voor gekozen om 

ons in te schrijven voor dit project. De beide groepen 7 zullen U op de hoogte houden 

van de ontwikkelingen. Wij als school hopen op een goed project, waar na evaluatie, 

wellicht vervolg aan gegeven kan worden in de komende jaren.  
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Hulp gevraagd 

Wij zijn op zoek naar hulpouders die het leuk vinden om, op een nog nader te bepalen 

datum, te willen helpen bij het plaatsen van een nieuw kleuter speeltoestel op de locatie 

Gerard Doustraat. De bestelling vindt de komende week plaats en dan zullen wij 

plusminus 8 weken moeten wachten op levering. Om vervolgens een datum te prikken 

voor plaatsing. Uw hulp wordt enorm gewaardeerd en bespaart de school veel kosten. 

Ook is er hulp gevraagd bij het weghalen van het oude speeltoestel. Wellicht is er een 

combinatie van verwijdering en plaatsing mogelijk. Indien u het leuk vindt om ons te 

helpen, naar verwachting op een zaterdag, kunt u zich opgeven bij juf Margo via 

onderstaand adres: margo.lijten@tweemasterlisse.nl 

 

Gezocht 

Wij zijn op zoek naar minimaal drie oude mobiele telefoons met oplader en geschikt voor 

pre-paid telefoonkaartjes. 

Deze telefoons willen wij inzetten ten tijde van het schoolreisje en of andere uitjes van 

school. Dit worden de nood-telefoons waarop coördinatoren goed bereikbaar zijn. Heeft u 

nog een “oud” exemplaar en wilt u deze sponsoren aan school. Dan houden wij ons zeer 

aanbevolen. Hoort zegt het voort. 

onder het motto: #durftevragen! 

 

Tussenschoolse opvang 

Op de Gerard Doustraat heeft stichting peuterspeelzalen een nieuwe coördinator 

aangesteld. Mevrouw Vera De Beer is het aanspreekpunt op deze locatie rondom 

tussenschoolse opvang. 

“Sinds 8 januari ben ik tso coördinator op de gd. Mijn naam is Vera de Beer. Mijn beide 

zoons Rob en Daan hebben op de Tweemaster gezeten. Daan zat vorig jaar nog in groep 

8. Ik vond de overblijf leuk om te doen en ben nu aangenomen als coördinator.” 

Zij is bereikbaar via: tso@tweemasterlisse.nl 

De firma Bro-sports heeft op beide locaties zowel een theoretische bijeenkomst als een 

praktische cursus aangeboden aan de TSO medewerkers van SPL. Zowel ouders als 

kinderen zijn enthousiast over de geboden spellen en naar aanleiding van deze 

bijeenkomsten zullen er nog extra materialen worden aangeschaft. 

Margo en Vera. 
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Wist u dat: 

… wij op school werkzaam zijn met cloudwise en alle leerlingen thuis ook kunnen werken 

aan schooldocumenten. Mailadres: naam.(voorvoegsel)achternaam@tweemasterlisse.nl 

… wij per locatie twee beachflags hebben aangeschaft om onze zichtbaarheid tijdens 

evenementen nog verder te vergroten. 

… wij per locatie nog steeds batterijen inzamelen. 

… wij op zoek zijn naar minimaal 3 telefoons met oplader voor onze buitenschoolse 

activiteiten. 

… Wij heel veel positieve reacties hebben gehad naar aanleiding van onze 

projectafsluiting. “Lopen voor water” 

… wij schoolshirts verkopen via onze Tweemaster evenementen commissie 

Tweco@tweemasterlisse.nl 

 

Teamleden van De Tweemaster u fijne dagen wensen en  

graag weer terugzien op dinsdag 3 april. 

Tot dan! 
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Gezocht nieuw lid voor de MR 

 

Wij zijn op zoek naar een nieuw lid die onze MR komt versterken! 
Wij zoeken een enthousiaste en bevlogen ouder die met ons mee wil denken. Met vier leerkrachten 
en momenteel drie ouders vergaderen wij ongeveer 7x per schooljaar. Heb je interesse en ben je de 
komende jaren beschikbaar? Mail dan een korte motivatie voor vrijdag 13 april naar onze voorzitter, 
Jordi Kerkum (mr@tweemasterlisse.nl). Voor meer vragen of informatie zijn we op hetzelfde 
mailadres te bereiken. 

 

Beste ouders, 

Momenteel is in de medezeggenschapsraad (MR) van onze school plaats voor een nieuw lid van de 
oudergeleding. De MR is op zoek naar een gemotiveerde ouder die zich beschikbaar wil stellen voor 
deze vacature. 

 

Wat is een MR? 
Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. De MR praat mee over allerlei onderwerpen die 
met onze school en het onderwijs te maken hebben. Samen verbeteren we de kwaliteit van het 
onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden. De MR is daarmee dus 
iets anders dan de TWECO, die het team ondersteuning biedt bij het organiseren van allerhande 
activiteiten op de school. De leden van de MR worden voor een periode van vier jaar gekozen uit de 
ouders en uit de teamgeleding. 

 

MR Daltonschool de Tweemaster 
Bij ons op school bestaat de MR uit vier ouders en vier personeelsleden. Binnen de oudergeleding 
van de MR is er een plaats beschikbaar. 

 

Welke bevoegdheden heeft een MR? 
De MR heeft een belangrijke rol binnen de organisatie. Bij veel beslissingen die het bestuur of de 
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directie moet nemen zijn ze verplicht eerst de ouders en het personeel te raadplegen. Dat moet 
gebeuren via de MR, zo is geregeld in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). 

Er zijn verschillende soorten beslissingen: 

die waarover de MR eerst advies moet geven; 

die waarvoor instemming van de MR vereist is; 

die waarover de schoolleiding alleen de MR hoeft te informeren. 

 

Wat levert zitting in de MR u op? 
Zitting nemen in de medezeggenschapsraad is voor ouders vrijwilligerswerk. U doet kennis op over 
de achtergrond van de school van uw kind(eren) en de schoolorganisatie. U doet ervaring op met het 
bedenken van beleid, inclusief de hobbels die opdoemen wanneer dat wordt uitgevoerd; of u past 
uw elders verworven kennis op dit terrein toe. 

MR-leden hebben recht op scholing, wat zowel over de regels en praktijk van medezeggenschap kan 
gaan als over onderhandelingen, vergadertechnieken en strategie. Zo kunt u ook persoonlijk profijt 
hebben van extra training en vaardigheden. 

Wat vragen wij van u? 

Interesse in schoolbeleid en schoolregels; 

Affiniteit met vergaderen en het voorbereiden van vergaderingen (lezen van stukken); 

Aanwezigheid bij de MR-vergaderingen (ongeveer 1x per 6 weken in de avonduren); 

Een kritische én open houding. 

 

Lijkt het u wat om de MR te komen versterken? 
Stuurt u dan uiterlijk 13 april 2018 per mail een korte tekst (ca 10 regels) 
naar mr@tweemasterlisse.nl waarin u zich presenteert. 

Wilt u eerst met iemand uit onze MR praten, voordat u besluit zich kandidaat te stellen? Neem dan 
contact op met Jordi Kerkum (GD) of Lennard Verhoef (NP) uit de oudergeleding van de MR. 

Wij rekenen op u, u bent als ouder toch betrokken bij de toekomst van uw kind(eren)? 

  

Nieuwsflits schooljaar 2017-2018 obs Tweemaster 
 



 

 

Opvoeden van drukke kinderen, een hele uitdaging! 

 
 

'Hij is de hele dag aan het bewegen' 'zij stopt niet met praten!' 'hij is erg impulsief en snel 
afgeleid'....oh zo herkenbaar voor vele ouders met een druk kind. De cursus ‘Aan de slag met 
drukke kinderen!’ helpt je om het gedrag van je kind te begrijpen en jouw reactie daarop 
positief te veranderen.  

 

Soms is druk gedrag gewoon een vraag om aandacht, een 
vorm van onmacht of een signaal dat een kind even niet 
lekker in zijn vel zit. De opvoeding van een druk kind is 
een hele uitdaging. Als ouder kun je je dan soms 
machteloos voelen. Je probeert van alles, maar niets lijkt 
te helpen.  

 
Daarom organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin de 
cursus ‘Aan de slag met drukke kinderen’ om jou als ouder van één of meer drukke kinderen een 
steuntje in de rug te geven. Onder leiding van twee deskundige docenten van het CJG leer je om het 
drukke, hyperactieve gedrag van je kind(eren) weer hanteerbaar te maken, zodat het weer plezierig is 
om met elkaar om te gaan. Tijdens de cursus komen allerlei onderwerpen aan bod, zoals de oorzaken 
van druk gedrag, bevorderen van gewenst gedrag en  grenzen stellen. Er is volop de gelegenheid om 
ervaringen uit te wisselen met andere ouders en vaardigheden in de praktijk te brengen. 
 
Alle ouders met een druk kind in de regio Hollands Midden zijn van harte welkom! 

 
Datum en locatie  

Data: donderdag 22 maart, 29 maart, 5 april en 12 april 2018  

Tijd: 19.30-21.30 uur 

Locatie: CJG Oegstgeest 

Kosten: € 20,- per persoon (m.u.v. niet subsidiërende gemeenten). 

 

Aanmelden kan via www.cjgcursus.nl of via deze link 

Meer informatie en aanmelding CJG cursussen 

Website: www.cjgcursus.nl 

E-mail: info@cjgcursus.nl 

Telefoon: 088 254 23 84 

@ cjgcursus 
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