
 

Nieuwsflits #8 

30 april 2018 

Belangrijke data: 

Maandag 30 april nieuwsflits #8 

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

Maandag 14 mei  Weer naar school / luizenpluizen 

Vrijdag 18 mei juffen- en meesterdag groepen 1-8 

Maandag 21 mei 2e Pinksterdag leerlingen zijn vrij. 

woensdag 23 mei verkeerswandeling 

Maandag 28 mei tot en met vrijdag 1 juni Avondvierdaagse in gemeente Lisse 

vrijdag 1 juni  nieuwsflits #9 

maandag 4 juni  schoolreis groepen 1-7 

woensdag 6 tot en met vrijdag 8 juni schoolkamp groepen 8 

 

Beste ouders, verzorgers en leerlingen. 

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

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

Veel leesplezier. 

Team obs Tweemaster  



Algemeen: 

Met een heerlijk zonnetje en een hoop gezelligheid in het dorp hebben wij Koningsdag 

mogen vieren. De week ervoor hebben alle leerlingen kunnen genieten van de 

koningsspelen. Zowel georganiseerd door school voor de onderbouwleerlingen als door 

de gemeente via de vakleerkrachten en verenigingen voor onze bovenbouwleerlingen. 

Hartelijk dank voor deze gezellige en goed georganiseerde spelen. Wij kijken nu al uit 

naar de spelen van 2019. 

Ook hebben onze oudste leerlingen na 8 jaren basisonderwijs hun centrale eindtoets 

afgerond. Zij wachten met spanning af wat de uitslag zal zijn en in deze periode worden 

de leerlingen ook aangenomen op de scholen voor voortgezet onderwijs. De uitslag van 

de centrale eindtoets volgt normaliter zo’n 3 tot 4 weken na de toets. De ouders en 

leerlingen ontvangen hun uitslag zodra deze bij ons is binnengekomen. Bij een eventuele 

hogere score (dan verwacht of geadviseerd) zal de school heroverwegen en eventueel 

het advies voor het voortgezet onderwijs aanpassen. Na deze uitslag is het aan de 

scholen voor voortgezet onderwijs de leerlingen te plaatsen. In een eerstvolgende 

nieuwsflits zullen wij u informeren over de uitslag en uitstroomgegevens van onze groep 

8 leerlingen. 

Leerlingen uit groep 7 krijgen een zogenaamd pré-advies van ons als school. Een 

combinatie van Ib-er, directie en leerkracht(-en) stelt een advies op wat de leerling 

meeneemt naar groep 8. Hiermee kunnen de ouders vroegtijdig een oriëntatie-bezoek 

brengen aan de scholen voor voortgezet onderwijs. 

Na de meivakantie vieren wij gezamenlijk feest. Op vrijdagochtend 18 mei vieren wij 

juffen-en meesterdag. Waar dit voorgaande jaren in de maanden mei en juni verspreid 

gevierd werd, hebben wij er dit jaar voor gekozen om dit centraal te vieren. De invulling 

van deze dag is aan de leerkrachten. We hopen op een gezellige en zonnige dag. Alvast 

hiep hiep hoera!!! 

Afgelopen eind maart begin april zijn er vragen gesteld over sociale veiligheid en 

welbevinden aan al onze leerlingen uit groepen 6-7 en 8. De uitslag hiervan zal openbaar 

gemaakt worden nadat deze is besproken in de medezeggenschapsraad, leerlingenraad 

en het team. Wij nemen deze vragenlijsten jaarlijks verplicht af en hiermee controleren 

wij op onze kwaliteit. 

Middels anonieme inlogcodes konden 150 leerlingen 44 vragen beantwoorden op de 

computer. De leerlingen waren enthousiast en betrokken bij het invullen. Hartelijk dank 

voor jullie hulp. 

Met bovenstaande informatie bent u op de hoogte hoe hard wij aan het werk zijn om 

onze kwaliteit van onderwijs te verhogen. Mede door een zeer hoge betrokkenheid van 

leerlingen bij hun eigen leren, gemotiveerd en professioneel team, het afnemen van 

toetsen en het gezamenlijk vieren van successen zorgen ervoor dat wij op de 

Tweemaster een fijne en goede schooltijd creëren met elkaar. 

Graag tot ziens na de meivakantie. 

Meester Jerry 

 

  



Personeel: 

 

Meester Aad staat weer volledig voor de groep. Na zijn succesvolle re-integratie staat 

meester Aad weer fulltime voor de groep. Blij voor hem en voor ons dat hij terug is. Ga 

zo door meester Aad. 

 

Juf Anja gaat goed vooruit met haar re-integratie. Zij is reeds 3 dagen werkzaam en 

staat 2 dagen in groep 6 op het Nassaupark. Verwachting is dat zij dit steeds verder 

uitbreidt tot de zomervakantie. Doel van juf Anja is op geheel terug te keren na haar 

uitval in mei 2017 vanwege een hersenbloeding. Fantastisch dat het zo goed gaat met 

haar en succes met de komende periode. 

 

Juf Ernie is twee momenten in de week op school aanwezig. Een enkele keer draait zij 

een groep voor een paar uurtjes om vervolgens haar meeste tijd in te zetten als 

remedial teacher (extra hulp bij kleine groepjes leerlingen).  

 

Juf Odette is als invaller verbonden aan De Tweemaster. Nu juf Anja meer terugkeert 

voor de groep, valt juf Odette in op andere scholen binnen ons bestuur. 

 

Juf Marianne en juf Tanja zijn ook beiden invaller op onze school. Zij werken 

respectievelijk in groepen ½ en 7 op de locatie Gerard Doustraat. 

 

Juf Leanne en juf Mieke, beide onderwijsassistenten in de groepen ½ op beide locaties 

zijn tijdelijk aangetrokken tot en met dit schooljaar. 

 

Natuurlijk kijken wij naar mogelijkheden om deze gemotiveerde collega’s aan ons te 

binden. Wel heeft deze ontwikkeling te maken met veel factoren zoals bijvoorbeeld: 

formatie gelden, pensionering, wensen, inzetbaarheid, motivatie, combinaties met 

collega’s, dalton professionalisering etc. Tot en met heden zijn wij heel blij met de inzet 

en betrokkenheid van deze collega’s bij De Tweemaster. Ga zo door. 

 

formatie: 

 

In deze periode werken besturen, directies en teamleden heel hard aan het samenstellen 

van hun formatie voor komend schooljaar. Deze formatie-indelingen zijn gebaseerd op 

leerlingenaantallen, aangevuld met extra gelden vanuit het rijk. 

 

Onze school gaat werken met een formatiebudget van 372 leerlingen. (teldatum 1 

oktober 2017). 

 

Zoals het er nu naar uitziet zullen wij wederom op beide locaties met 7 (combinatie-) 

groepen starten komend schooljaar. En met de instroom van leerlingen van de Beekbrug 

als van buiten Lisse ziet het er naar uit dat wij wederom (1 oktober 2018) uitkomen op 

plusminus 370 leerlingen voor het schooljaar 2019-2020. Dit betekent dat wij een 

stabiele basis hebben om onze (combinatie-) groepen te formeren. 

 

Een informatief en fijn bericht om te kunnen uitdoen aan u als ouder(s). 

 

De grote uitdaging in het primair onderwijs en zo ook voor ons op de Tweemaster is het 

vinden en behouden van goed en gekwalificeerd personeel. U zult daarom begrijpen dat 



er alles aan gedaan wordt om de formaties op de scholen in orde te krijgen, de invalpool 

gevuld te krijgen en de juiste mensen op de juiste plek te plaatsen.  

 

De exacte indeling van personeel en formatie-indeling verwachten wij u te kunnen 

meedelen in de maand juni. Wordt vervolgd. 

 

Planning 2018-2019: 

 

In april zijn wij gestart met onze planning en inroostering voor komend schooljaar. 

Vanuit commissies komen evaluaties, vanuit het team de jaarplanning, scholingsdagen, 

vergaderingen, sportactiviteiten etc. 

 

Indien u als commissielid en of ouder heeft geholpen bij een activiteit en u heeft een tip 

en of top rondom planning dan horen de coördinatoren en of leerkrachten graag van u. 

Dit is hét moment om rekening te houden met de planning voor volgend schooljaar. 

De vakantieplanning is reeds kenbaar gemaakt op onze website. 

 

AVG algemene verordening gegevensbescherming: 

 

Op 25 mei is de algemene verordening gegevensbescherming van toepassing en geldt 

binnen de gehele EU dezelfde wet rondom privacy. 

 

Ons stichtingsbestuur openbaar basisonderwijs Duin- en Bollenstreek te Noordwijk is 

druk bezig met het in orde brengen van criteria en vereisten van deze wet. 

 

Op de Tweemaster hebben wij ook te maken met de AVG en wij zullen u vanaf heden 

ook meer informeren over deze AVG. 

 

Onder het kopje “privacy/AVG” op onze website willen wij u structureel en waar mogelijk 

transparant informeren over onze handelingen rondom de AVG. Zowel op bestuurs- als 

op schoolniveau. 

 

Wij gaan u jaarlijks verplicht vragen naar de omstandigheden/veranderingen van privacy 

van uw kind(eren). Deze kunt u reeds terugvinden in onze schoolgids en bij aanmelding 

van uw kind bij ons op school. 

 

  



Dalton: 

 

Beste ouders/verzorgers,  

 

Tijdens onze kijkochtend op woensdag 21 maart heeft u in verschillende klassen van de 

school kunnen kijken. Wij hopen dat u een goede indruk heeft gekregen van ons 

onderwijs en daarbij specifiek van ons Daltononderwijs. Niet alleen zijn jullie kinderen op 

school aan het leren, maar ook de leerkrachten van de Tweemaster leren ieder jaar weer 

bij door het volgen van cursussen, studiedagen of zelfs een nieuwe opleiding. In het 

volgende overzicht geef ik jullie graag een inkijkje in de scholing van de juffen en 

meester bij ons op school! 

 

Wist u dat ... 

- jaarlijks in maart nationale daltondag is. 

- er op school een daltonwerkgroep is waarin 8 leerkrachten nadenken over het 

Daltononderwijs op de Tweemaster? 

- er dit schooljaar door 7 leerkrachten een Dalton masterclass is gevolgd? 

-  dit meester Jerry, juf Monique, juf Andrea, juf Esther, juf Willy, juf Anke en juf Diana 

zijn? 

- zij hun groei hebben gepresenteerd door het schrijven van een portfolio en het 

presenteren van een eindopdracht? 

- er dit schooljaar drie leerkrachten zijn gestart met de Daltonopleiding voor 

leerkrachten? 

- dit juf Lisette, juf Odette en juf Jessica zijn? 

- zij op woensdagmiddag dit schooljaar drie keer een dalton middag hebben gevolgd op 

een andere daltonschool of bij ons op school? 

- alle leerkrachten dit schooljaar tijdens de studiedagen een cursus Coöperatief Leren 

hebben gevolgd? 

- alle leerkrachten dit schooljaar tijdens de studiedagen een cursus feedback hebben 

gevolgd? 

- ieder kind dus in de klas ook bezig is geweest met Coöperatieve werkvormen? 

- er door de Nederlandse Dalton Vereniging regiobijeenkomsten worden georganiseerd 

voor alle Dalton coördinatoren van het land? 

- Juf Esther en juf Diana op woensdag 14 maart naar een regiobijeenkomst zijn 

geweest? 

- Juf Diana afgelopen week op Daltonschool de Klaverweide is geweest om ideeën op te 

doen voor onze school? 

- iedereen welkom is bij ons op school? 

- u van harte welkom bent met uw vragen of opmerkingen over Dalton en ons 

onderwijs? 

- de Nederlandse Dalton Vereniging volgend schooljaar weer een bezoekje komt brengen 

aan onze school?  

 

met vriendelijke groet, 

 

juf Diana (groepsleerkracht groep 4 NP daltoncoördinator obs Tweemaster) 

 

  



Gebouwen: 

 

Op beide locaties zijn twee borden opgehangen om handhaving mogelijk te maken tegen 

hangjeugd. In overleg met de wijkagent / gemeente hebben wij deze borden 

opgehangen. Ook zullen wij twee afvalbakken plaatsen op beide schoolpleinen om 

zwerfafval in te kunnen deponeren.  

Op de Tweemaster krijgen wij dit schooljaar de beschikking over nieuwe afvalbakken in 

de groepslokalen en algemene ruimtes om zodoende het beleid van de gemeente Lisse 

rondom afvalscheiding te kunnen uitvoeren. Wij zijn benieuwd naar de afvalbakken.  

Wij vragen u nog steeds, om indien mogelijk, ook een oogje in het zeil te houden 

rondom vernielingen en of vandalisme op onze schoolpleinen. Hartelijk dank hiervoor. 

 

Specifiek op de locatie Gerard Doustraat wordt een investering gedaan op het 

kleuterspeelplein. Rond de zomervakantie zal hier het speeltoestel, de ondergrond en het 

zandbakzand vernieuwd worden. 

 

 

 

groep ½ Gerard Doustraat 

 

Vrijdag 13 april hebben de kleutergroepen van de GD een bezoek gebracht aan de 

Groene Bol. De Groene Bol ligt op het landgoed van Kasteel Keukenhof en geeft 

informatie over alles wat er groeit en bloeit. Tijdens deze lentewandeling hebben de 

kinderen opdrachten uitgevoerd op het landgoed. Ook hebben de kinderen geleerd wat 

de verschillen zijn tussen een bol en een knol. Ze gingen op onderzoek uit  en bekeken 

een doormidden gesneden ui en aardappel. De kinderen waren erg leergierig en hebben 

genoten van deze ochtend! Hulpouders hartelijk dank! 

 

 

 

 

Fijn dat u er was tijdens onze grote theatervoorstelling. Na de meivakantie gaan we 

werken over familie.  

Met de "familie" gaan we een bezoek brengen aan Avifauna op 4 juni. Wie een mooie 

vogel heeft mag hem mee naar school nemen.  

Op 23 mei hebben de kleuters een verkeerswandeling. 

 

 



Onderzoek Universiteit Leiden: 

 

Zal ik de dokter bellen..? Wat ouders doen als hun kind ziek is 

 

Ieder kind is weleens ziek: is het geen verkoudheid of griep, dan wel hoofd-, oor- of 

buikpijn. De Universiteit Leiden onderzoekt wat ouders doen als hun kind ziek is. Geeft u 

medicatie, of kijkt u het liever even aan? Laat u uw kind naar school gaan? En wanneer 

gaat u naar de dokter? 

 

Met dit onderzoek leren we meer over de manier waarop Nederlandse ouders 

omgaan met ziekte bij hun kind, en of dit samenhangt met bijvoorbeeld hoe vaak 

kinderen ziek zijn, en hoe vaak ouders zelf ziek zijn.  

  

Heeft u een kind tussen de 4 en 12 jaar en wilt u meedoen aan dit onderzoek? 

Vul dan hier onze vragenlijst in: 

https://leidenuniv.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_5hjF9C8gZ1elfp3 

 

 

 
 

 

Fijne vakantie toegewenst! 

 

namens het team, leerlingen en 

ouders van de Tweemaster! 

 

Graag tot maandag 14 mei. 

https://leidenuniv.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_5hjF9C8gZ1elfp3
https://leidenuniv.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_5hjF9C8gZ1elfp3

