
 

Nieuwsflits #9 

1 juni 2018 

Belangrijke data: 

Vrijdag 1 juni nieuwsflits #9 

Vrijdag 1 juni laatste dag avondvierdaagse. Succes allen. 

Maandag 4 juni  schoolreis groepen 1-7. Veel plezier 

allemaal. 

Woensdag 6 tot en met vrijdag 8 juni schoolkamp groepen 8 

vrijdag 6 juli zomerfeest Tweemaster locatie Gerard 

Doustraat. 

Donderdag 13 september sportdag obs Tweemaster 

 

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: 

De laatste weken van het schooljaar 2017-2018 zijn in volle gang en er staan nog een 

aantal heel leuke activiteiten op het programma. Ook zijn er al veel activiteiten voorbij 

gegaan. Zonder hulp en inzet van leerkrachten, leerlingen en ouders zouden deze 

activiteiten niet of minder plaatsvinden. Dank voor uw aanbod om te helpen bij deze 

activiteiten. Ook vraag ik u om de vrijwillige ouderbijdrage te blijven bijdragen aan onze 

Tweemaster evenementencommissie om activiteiten mogelijk te maken voor onze 

kinderen op school. 

De juffen- en meesterdag op één dag vieren werd als prettig ervaren door teamleden en 

kinderen. De introductie van deze dag was nog even wennen voor zowel het team als de 

leerlingenraad. Heel erg bedankt nogmaals namens alle collega’s voor de individuele, 

klassen-cadeaus die geschonken zijn en de gezellige dag. 

De komende periode staat in het teken van onderwijs en activiteiten. Zo hebben wij heel 

veel zin in het schoolreisje voor groepen 1 tot en met 7. (hartelijk dank aan de ouders 

die de telefoons hebben verzorgd voor de afzonderlijke locaties.) De jonge kinderen 

krijgen hiervoor de nieuwe telefoonnummers op armbandjes uitgereikt. Verder staat het 

schoolkamp gepland voor de beide groepen 8. Putten is de locatie en de leerkrachten en 

ouders hebben reeds kennis gemaakt met de locatie. Ook zij hebben veel zin in een 

gezellig afrondend kamp voor onze leerlingen in groep 8. 

Als laatste wil ik u bij deze van harte uitnodigen, specifieke informatie volgt, om het 

schooljaar met ons af te sluiten tijdens een gezellig zomerfeest met veel workshops. Alle 

ouders, betrokkenen en kinderen van school zijn van harte welkom de op de locatie 

Gerard Doustraat op vrijdag eind van de dag op 6 juli 2018. Naar aanleiding van de 

gezellig circusdag vorig schooljaar is er voor gekozen om ook dit schooljaar deze 

afsluiting gezamenlijk te organiseren. Graag zie ik u op 6 juli op de locatie Gerard 

Doustraat. Tot dan… 

U bent van harte uitgenodigd op vrijdag 6 juli op school locatie Gerard 

Doustraat 

Jerry Leepel 

directeur. 

 

 

Schoolreis en schoolkamp 

Over beide activiteiten zijn alle ouders afzonderlijk geïnformeerd. Zowel een grote 

betrokken oudergroep als teamleden hebben zich goed ingezet om een leuke dag voor 

uw kind(eren) te organiseren. Hartelijk dank voor het tijdig overmaken van betalingen 

en lees gerust via Digiduif nog eens de informatiebrief door om de juiste kleding, 

benodigdheden en etenswaren mee te geven. 

 

Namens de commissie, 

 

Wij hebben er zin in en hopen op goed weer! Komt u ons uitzwaaien!!!! Ook groep 8 

vindt dat nog leuk ;)  



 

WMKPO / kwaliteitszorg 

“Werken met kwaliteitskaarten in het primair-onderwijs” is een gebruikte methodiek om 

onze kwaliteitszorg te monitoren. In de vorige nieuwsflits heb ik u reeds verteld over de 

afname van vragenlijsten aan de leerlingen van groepen 6,7 en 8. De gehanteerde 

normwaarde is 3.0. Alles daaronder noemen wij onvoldoende en of matig. Alles boven 

3.0 noemen wij voldoende tot ruim-voldoende/goed. De uiterste norm is 4.0 

 

Met onderstaande lijst zijn wij goed op de hoogte van het welbevinden van de leerlingen. 

In overleg met het team, medezeggenschapsraad en de leerlingenraad zullen wij 

stappen zetten om het komende jaar hier nog meer verbetering in aan te brengen. 

 

De uitslagen van de vragenlijst aan alle leerlingen in groepen 6-7 en 8 zijn samengevat: 

 

Thema Score  

Veiligheidsbeleving 3,48  

Het optreden van de leraar 3,11  

De opstelling van de leerling 3,21  

Welbevinden 3,21  

Fysieke veiligheid 3,64  

Sociale veiligheid 3,60  

Psychische veiligheid 3,67  

Materiële zaken 3,53 

 

 

HULP GEZOCHT!!  

 

Sportdag donderdag 13 september (Spartaan te Lisse) groepen 3 tot en met 8. 

Als de zomervakantie volgend schooljaar nog maar net voorbij is gevlogen zullen wij als 

Tweemaster ons weer van onze sportiefste kant laten zien.  

Donderdag 13 september komt de sportdag er aan. (Groep 6,7 en 8 in de ochtend. 

Groep 3, 4, en 5 in de middag.) 

Om deze sportiefste dag van het schooljaar te kunnen organiseren zijn wij nu al op zoek 

naar hulpouders.  

Wilt u helpen? Meld u dan nu aan op het inschrijfformulier dat in de klas van uw 

kind(eren) hangt.  

 

Mailen kan ook naar meester Frank - frank.thomas@tweemasterlisse.nl  

 

Alvast hartelijk bedankt namens de Sportcommissie  

 

Planning 2018-2019: herhaling 

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. 

  



Personeel: 

Waar wij met elkaar het onderwijs samen vormgeven aan uw kind(eren) komt er ook 

een tijd aan om afscheid te nemen van elkaar. Zo heeft juf Nel Schaap aangekondigd, na 

40 jaar in het onderwijs te hebben gewerkt met pensioen te gaan. Zij werkt tot het einde 

van het schooljaar in groep 5 en wij nemen afscheid op dinsdagmiddag 26 juni. Kinderen 

en ouders die afscheid willen nemen van juf Nel, zijn van harte welkom. Haar groep en 

specifiek de ouders en oud-collega’s hebben hier een officiele uitnodiging voor 

ontvangen. 

 

Meester Frank gaat mee op kamp met beide groepen 8. Dat betekent dat er op 

woensdagochtend en donderdag alternatieve gymlessen zullen worden gegeven of dat de 

leerkracht een andere invulling geeft aan deze lestijd. 

Juf Anja is hard bezig met haar voorspoedige re-integratie voor de groep. Zij staat 

inmiddels sinds haar start van re-integratie 3 dagen voor de groep. Dit zal, in goed 

overleg, voor de zomervakantie nog verder worden uitgebreid. Ga zo door juf. Fijn dat 

het goed met u gaat. 

Juf Esther is deze week geopereerd aan haar hand en maakt het naar omstandigheden 

goed. Volgende week is juf Odette de vaste invaller in groep 3. Juf Esther beterschap en 

juf Odette, juf Petra en juf Anja hartelijk dank voor jullie “extra” inzet. 

 

Formatie: 

De ouders van de kinderen in groepen 1 tot en met 3 hebben vandaag, voorafgaand aan 

deze nieuwsflits een informatiebrief ontvangen met daarin de mededeling dat wij voor 

komend schooljaar twee combinatiegroepen formeren. Dit doen wij naar aanleiding van 

het aantal doorstromende leerlingen naar de leerjaren 2 en 3. 

 

Omdat dit een verandering is ten opzichte van het huidige schooljaar proberen wij dit 

vroegtijdig te informeren aan de betrokken ouders en leerlingen. 

 

Zowel juf Esther (NP) als juf Monique (GD) zullen fulltime deze groepen bezetten en 

onderwijs bieden na de zomervakantie. 

 

De indeling van deze groepen is in handen van de school en met het hanteren van 

criteria in overleg met ouders, leerkrachten en Ib-ers zullen wij een goede en 

evenwichtige verdeling maken. 

 

Mocht u vragen hebben, dan kunt u bij beide leerkrachten en of de andere betrokken 

collega’s natuurlijk terecht. 

 

Zoals in de vorige nieuwsflits reeds vermeld, zijn wij op de achtergrond nog steeds druk 

bezig met het indelen van de groepen voor volgend jaar. Mede afhankelijk van 

persoonlijke wensen, vervroegd pensioen, vertrek, mobiliteit, ontslag en of uitbreiding 

van formatie formeren wij het formatieplaatje. 

 

Namens alle betrokken collega’s nog even geduld AUB. 

 

  



Afvalinzameling: 

Eindelijk zijn alle losse vuilnisbakken geleverd aan school. Zo ook zijn de grote 

verzamelcontainers op school aangekomen en kunnen wij beginnen met het scheiden 

van ons afval. Op school hebben wij: 

● Groene GFT bakken (in algemene ruimtes, ivm hygiëne) 

● Blauwe OPK bakken 

● Oranje PMD bakken 

● Batterij verzamelbakken 

● Restafval bakken. 

 

De kinderen herkenden de kleuren vanuit de privésituatie en hebben zin om te helpen 

met het scheiden van het afval op school. Onder de noemer “Tweemaster mini 

milieustraat” zijn wij vanaf heden aan het scheiden. Doet u ook mee? 

 

Multifunctionals: 

Afgelopen week zijn op de beide scholen nieuwe multifunctionals geleverd. Deze printen, 

scannen en kopiëren voor onze beide scholen. Een verbeterde versie ten opzichte van de 

vorige en meer mogelijkheden rondom verwerking van privacy gevoelige gegevens. 

 

AVG: 

U heeft er privé vast en zeker ook mee te maken gekregen. Het ingaan van de AVG op 

25 mei jl. Op ons bestuurskantoor worden de verschillende privacy stukken en 

beleidsstukken ook vormgegeven. Deze zullen door de gemeenschappelijke 

medezeggenschapsraad (GMR) bekeken worden om vervolgens na instemming op onze 

schoolwebsite ook aan u kenbaar te maken. Naar verwachting binnen 2 weken zullen 

deze documenten op onze website bekend gemaakt worden. 

 

Wij vragen uw privé- en of privacy gevoelige gegevens op het inschrijfformulier in 

verband met het inschrijven in ons schooladministratiesysteem. (Parnassys) Deze maakt 

de koppeling met BRON-DUO om onze bekostiging voor het onderwijs aan uw kind 

financieel mogelijk te maken. 

 

Het hoogst genoten opleidingsniveau van u als ouder vragen wij om zodoende een 

verplichte inschrijving bij DUO en BRON te maken om zodoende de juiste financiële 

vergoeding voor het onderwijs aan uw kind vergoed te krijgen. 

 

Ook vragen wij om contactgegevens van bijvoorbeeld dokter, tandarts en of andere 

verzorgers. Dit doen wij om in geval van nood contact op te nemen. 

 

Digiduif gebruiken wij als school om u te informeren over activiteiten op school. U maakt 

hierbij zelf de keuze welke informatie wel of niet toegankelijk is voor ouders van 

klasgenoten en of de school. U wordt hier door Digiduif afzonderlijk voor benaderd. 

 

Op bestuursniveau wordt er hard gewerkt om alle verwerkers overeenkomsten door te 

nemen van de schoolleveranciers op de verschillende scholen. Zo ook op schoolniveau 

worden wij overladen met verwerkersovereenkomsten. 

 

Uw kind ontvangt aan het begin van ieder schooljaar het reeds meegegeven formulier. 

Wij vragen u om dit in te vullen te retourneren. (het eenmalig vragen voor de gehele 

schoolperiode op de Tweemaster is helaas niet mogelijk en niet toelaatbaar binnen de 



Wet van de algemene verordening gegevensbescherming). Wij verwerken uw ingevulde 

lijst ieder schooljaar opnieuw. 

 

Digiduif wordt social schools. 

Onze overeenkomst met Digiduif blijft tot op heden onveranderd. Door overname van 

Digiduif door het bedrijf social schools zal de naamsverandering wel doorgevoerd 

worden. De app zal tzt een andere lay-out en uitgebreide functie mogelijkheden 

verkrijgen. 

Wij als school en u als medegebruiker hoeft hier niets voor te doen. 

 

planning vanuit Social schools: vlak voor of vlak na de zomervakantie 

 

Groep ½ Gerard Doustraat 

Op dinsdag 15 mei kwam dhr. Alexander Schlangen een bezoek brengen aan onze 

school, locatie GD.  

Alexander is de schrijver van het boek: Ruud de reiger en de koele kikker. 

Hij las een mooi verhaal voor uit zijn boek, en liet de tekeningen zien die gemaakt zijn 

voordat ze in het boek kwamen. De kinderen vonden het erg interessant en leuk. Ze 

hebben geleerd hoe een boek gemaakt wordt van het begin tot aan het einde. 

 

Tot slot mocht de klas één exemplaar van het boek hebben. Het boek is gesigneerd(zie 

foto)Dank voor uw komst. 

 

 

 

We zijn inmiddels gestart met het thema familie en hebben al vele foto's mogen 

ontvangen.  

Mochten jullie thuis of bij opa en oma thuis materiaal hebben liggen die vroeger werd 

gebruikt, zou het leuk zijn als we hier de thematafel bij juf Leanne mee kunnen vullen.  

 

  



Onderzoek Universiteit Leiden: (herhaling) 

 

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 

 

 

 
 
  
  

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


Zondag 10 juni organiseert Rotaryclub Lisse-Bollenstreek voor de tweede keer het 

evenement ‘Zweten & Eten’.  

 

Vorig jaar begonnen als hip en modern concept in de Bollenstreek om geld in te 

zamelen voor kinderen van wie de ouders onvoldoende middelen hebben om ze te 

laten sporten of bijvoorbeeld muziekles te volgen. Nu al een begrip in de streek 

waarin sport, eten en gezelligheid wordt gecombineerd. Zweten & Eten heeft maar 

één doel; een dag voor iedereen!  

 

Een Run-Bike-Run in combinatie met een Foodtruckfestival waarbij kinderen 

rijkelijk worden vermaakt. Toegang is gratis. 

 

Zweten  

Deze tweede editie van Zweten en Eten vindt dit jaar plaats op het terrein van de 

Keukenhof. Op zondag 10 juni om 13.00 uur is de start met de Run –Bike –Run 

wedstrijd waarin teams of individuele sporters diverse afstanden kunnen afleggen. Het 

kinderplein is ook vanaf 13:00 geopend. Hier worden kinderen vermaakt met onder 

andere spelletjes, springkussens en een stoepkrijtwedstrijd. Als laatste activiteit wordt 

de Kidsrun georganiseerd, waar meer dan 100 kinderen zoveel mogelijk rondjes af 

leggen. Maar na het sporten krijg je honger... 

& Eten 

Foodtrucks zijn dan ook volop aanwezig waarbij bezoekers kunnen genieten van 

overheerlijke culinaire gerechten. Gedurende het gehele event is er Live Muziek in 

combinatie met een DJ. Gezelligheid staat voorop waarin iedereen zich kan vermaken. 

Uiteindelijk gaat het erom dat de samenleving een leuke dag heeft en dat er zoveel 

mogelijk geld wordt opgehaald. 

Goede doel 

De opbrengsten van het evenement gaan in zijn geheel naar het Jeugdfonds Sport en 

Cultuur van Lisse. Het fonds maakt het mogelijk dat kinderen van ouders die het niet 

breed hebben toch kunnen sporten, hun zwemdiploma kunnen halen of mee kunnen 

doen aan culturele activiteiten. Kortom, een evenement in Lisse waarin het geld dat 

wordt opgehaald ook in Lisse wordt besteed. Met meer dan 100 Rotary-medewerkers 

werken wij aan een betere samenleving. 

Jeugdfonds Sporten Cultuur Lisse 

Dit evenement markeert de start van het JeugdSportfonds en JeugdCultuurfonds Lisse. 

In maart besloot de gemeenteraad van Lisse om dit fonds in te stellen en daarvoor 

jaarlijks een bedrag van € 30.000,- beschikbaar te stellen. Dit bedrag wordt aangevuld 

met landelijke subsidies, sponsors en een bijdrage van Rotary Lisse-Bollenstreek. Met dit 

geld wordt het mogelijk gemaakt voor kinderen en jongeren tussen de 4 en 18 jaar -uit 

gezinnen waar onvoldoende geld is- om lid te worden van een sportvereniging of lessen 

op kunst en cultuurgebied te volgen. Voor die kinderen betaalt het fonds de contributie 

en in bepaalde gevallen de benodigde kleding en attributen. 

  

Schrijf nu in! 

Inschrijven voor de Run-Bike-Run, de KidsRun of de stoepkrijtwedstrijd kan via de 

website www.zweteneneten.nl. 
  

  

Met vriendelijke groet, 

Namens Rotary Lisse-Bollenstreek 

http://www.zweteneneten.nl/

