
 

Nieuwsflits #10 

juni / juli 2018 

Belangrijke data: 

Dinsdag 10 juli  afscheidsavond en musical groep 8 GD 

Woensdag 11 juli afscheidsavond en musical groep 8 NP 

Vrijdag 13 juli laatste schooldag 12:00 uur aftellen op 

beide locaties. 

12:15 uur vrij! 

Maandag 16 juli tot en met 

vrijdag 24 augustus  

zomervakantie. Leerlingen zijn vrij. 

Maandag 27 augustus  eerste schooldag. Schoolspullen weer mee. 

eerste week luizenpluizen 

Donderdag 13 september sportdag obs Tweemaster 

Dinsdag 18 september schoolfotograaf 

 

Beste ouders, verzorgers en leerlingen. 

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

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

Veel leesplezier. 

Team obs Tweemaster  



Algemeen: 

Wij zijn druk bezig het schooljaar 2017-2018 af te ronden en ons onderwijs klaar te 

zetten voor een nieuw schooljaar. De leerlingen hebben hard gewerkt om het volgende 

leerjaar op de basisschool te bereiken. Bij de meesten is dat goed gelukt. Gefeliciteerd. 

Bij sommigen is er nog wat meer oefening nodig.  

De vaardigheden van ons daltononderwijs krijgen steeds meer vorm en zowel huidige 

ouders als nieuwe ouders verbinden zich aan de principes van zelfstandigheid, 

samenwerking en verantwoordelijkheid van uw kind(eren). Het openbaar onderwijs staat 

open voor alle kinderen en hun ouders, mits wij als school het juiste onderwijs kunnen 

(blijven) bieden aan uw kind. Samen geven wij vorm aan het onderwijs van uw 

kind(eren). Hartelijk dank voor deze samenwerking en hartelijk dank voor het 

vertrouwen dat u geeft aan ons als school. 

Zoals eerder vermeld, nemen wij dit schooljaar van meer dan ook wij gewend zijn, 

afscheid van collega’s. Bij deze dank ik hen nogmaals voor hun inzet en werkzaamheden 

voor de kinderen van het openbaar onderwijs en wens hen alle goeds toe. 

Met het afscheid nemen van collega’s in ons achterhoofd, verwelkomen wij ook nieuwe 

collega’s. Juf Maaike, juf Barbara, juf Shanne, juf Chiara zijn nieuwe collega’s bij ons op 

school. Deze laatste naam is nieuw voor u en is onze onlangs aangenomen 

onderwijs-assistent voor de locatie Nassaupark voor volgend schooljaar. Een hartelijk 

welkom en veel plezier aan allen. 

Vorige week hebben de meeste ouders en hun kinderen gebruik gemaakt van de 

inschrijving voor het rapportgesprek. Steeds meer kinderen komen mee met hun ouders 

voor dit gesprek en dat wordt van beide kanten gewaardeerd. Zo hebben de leerlingen in 

groep 7 hun pré-advies voor het voortgezet onderwijs gehoord. (Hieronder vermelden 

wij onze uitstroom naar het voortgezet onderwijs van de huidige groep 8 leerlingen.) 

Afgelopen vrijdagmiddag hebben we heerlijk genoten van een grote opkomst van 

kinderen en ouders om samen met leerkrachten te genieten in het zonnetje van 

spelletjes en andere leuke activiteiten. Ruim 400 ouders samen met kinderen waren 

verspreid in en om de school. Bedankt voor jullie komst en afsluiting van het schooljaar. 

Deze dinsdag en woensdag staan in het teken van het afscheid van groepen 8. Zowel de 

leerlingen op het Nassaupark als op de Gerard Doustraat hebben een eindmusical 

ingestudeerd en hebben hun familie uitgenodigd om ‘s avonds te genieten. Veel plezier 

allemaal. 

Op vrijdagochtend om 12:00 uur wordt u nog eenmaal uitgenodigd om samen met ons 

het jaar af te sluiten middels het aftellen op het schoolplein. Komt u ook? U bent 

welkom. 

Daarna zullen wij allemaal gaan genieten van een welverdiende zomervakantie en zien 

wij u graag terug na de zomervakantie. De leerlingen van groep 8 en hun ouders wensen 

wij veel plezier en succes op het voortgezet onderwijs. Fijn dat jullie er waren. 

Jerry Leepel 

directeur openbare basisschool De Tweemaster 

 

  



uitstroomgegevens groepen 8 

 

Schoolniveau / advies * Aantal leerlingen 

VWO/Gymnasium 6 

Havo/VWO 7 

Havo 8 

VMBO TL / HAVO 9 

VMBO gemengd / TL 7 

VMBO kader 6 

VMBO kader / basis 2 

VMBO basis met LWOO 3 

voortgezet speciaal onderwijs 1 

Totaal 49 

  

* Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo), kaderberoepsgerichte leerweg, 

basisberoepsgerichte leerweg, theoretische leerweg (vmbo), voorbereidend 

middelbaar beroepsonderwijs (vmbo), hoger algemeen vormend onderwijs (havo) 

voorbereidend wetenschappelijk onderwijs(vwo). 

 

Zoals eerder vermeld, besteden wij niet alleen aandacht aan de cognitieve ontwikkeling 

van het kind. Minstens net zo belangrijk vinden wij hun emotionele ontwikkeling, 

zelfstandigheid en werkhouding.  

Het vervolgonderwijs houdt ons op de hoogte van de vorderingen van onze 

oud-leerlingen. Hieruit concluderen wij, dat de aansluiting van onze school op het 

vervolgonderwijs goed is. De leerlingen presteren zoals we het van hen verwacht 

hadden. 

 

Medezeggenschapsraad: 

De laatste vergadering van de MR is inmiddels achter de rug. We kijken terug op een 

jaar waarin we als medezeggenschapsraad goed hebben kunnen meedenken met de 

directie over het onderwijs van onze kinderen/leerlingen op school. 



In de laatste van de acht vergaderingen van dit schooljaar, hebben we het onder andere 

gehad over de groepsindeling (formatie), het Zorgplan (in dit plan wordt de 

zorgstructuur op de Tweemaster omschreven) en over het Pestprotocol.  

 

 

Wij zijn nog steeds op zoek naar enthousiaste en betrokken ouders! Er zijn voor het 

schooljaar 2018-2019 twee vacatures op locatie NP en één vacature op locatie GD. 

 

Meer info? mr@tweemasterlisse.nl  

 

Via deze weg willen wij dhr. Lennard Verhoeff hartelijk bedanken voor zijn deelname aan 

de MR in de afgelopen 7 jaren. Lennard, bedankt voor het meedenken, je kritische blik 

en je betrokkenheid!  

 

Gebouw: 

In de eerste twee weken van de zomervakantie zullen de grote 

schoonmaak-werkzaamheden plaatsvinden in de school. 

In de tweede week van de zomervakantie wordt op beide locaties een professioneel WIFI 

netwerk geïnstalleerd. Dit i.v.m. met de bestelling van 90 chromebooks per locatie. 

specifiek Gerard Doustraat: 

In de laatste week van de zomervakantie staan de plein-werkzaamheden van de loc. 

Gerard Doustraat gepland. Nieuw zandbakzand en een nieuw speeltoestel. 

Groep 2/3 zal op de begane grond worden vormgegeven. 

 

Aanschaf nieuwe gymschoenen 

Het is belangrijk dat uw zoon of dochter lekker vrij kan bewegen tijdens de gymles en 

goede steun heeft aan zijn of haar gymschoenen. De kwaliteit tussen gymschoenen 

verschilt enorm. Soms net schaatsen tijdens de gymles. 

Tip van meester Frank: schaf geen gymschoenen aan van het merk Panther (Bristol). 

Deze zijn erg glad op de ondergrond van de gymzaal.  

Controleer daarnaast regelmatig of de gymschoenen van uw zoon of dochter nog passen. 

Regelmatig horen we kinderen klagen over té klein en té glad schoeisel. 

 

Groet en alvast bedankt meester Frank 

 

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

 

mailto:mr@tweemasterlisse.nl


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 is er de sportdag. (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  

 

 

Fijne vakantie namens 

alle collega’s! 
 

 



 

Zomerlezen 

Wat is het zomerverval? 

De term zomerverval geeft aan dat kinderen die gedurende de zomervakantie niet of 
nauwelijks lezen 1 á 2 AVI-niveaus terugvallen in hun leesontwikkeling. Dit 
zomerverval kan eenvoudig worden tegengegaan. Als kinderen tijdens de 
zomervakantie regelmatig lezen is er geen sprake van terugval.  

Zomerlezen voor ouder en kind 

Het einde van het schooljaar komt in zicht en de zomervakantie lonkt. 

Heerlijk natuurlijk, maar vaak lezen kinderen in de vakantie minder dan normaal. Uit 
onderzoek is gebleken dat kinderen die in de vakantie niet lezen, na de vakantie een 
terugval in leesontwikkeling hebben.  

Hoe voorkom je die zomerdip? Door in de zomervakantie samen met je kind 
regelmatig te lezen. Liefst iedere dag een minuut of tien. Met deze tips houden jullie 
dat makkelijk vol! Wat kan er gelezen worden? Alles wat je kind leuk vindt, kun je 
samen lezen. Natuurlijk kun je gewoon boeken lezen. Maar denk ook eens aan een 
folder van een dierentuin of pretpark waar jullie naartoe gaan. En ook strips, 
vakantieboeken en kindertijdschriften zijn leuk om te lezen. Kortom, het maakt niet 
uit wat je kind leest, als het maar leest. 

Als je kind regelmatig leest in de vakantie, zal de leesontwikkeling niet stagneren, en 
wellicht zelfs vooruitgaan. En lezen wordt nog leuker als je het samen doet.  

 



Do’s bij samen lezen 

• Laat je kind het boek kiezen. 

• Bekijk samen het omslag van het boek. Waar zal het boek over gaan? Is het 
spannend? Of juist grappig? Kortom, fantaseer er samen maar op los. 

• Lees om de beurt een stukje. 

• Geef je kind de kans om een fout zelf te herstellen. 

• Praat samen over wat je gelezen hebt. 

• Geef je kind complimentjes. 

• Geef je kind nog meer complimentjes! 

Don'ts bij het samen lezen 

• Kies geen boek dat te moeilijk is voor je kind! Niets is zo demotiverend om telkens 
te merken dat het lezen niet lukt. 

• Verbeter je kind niet te snel als het een fout maakt. 

• Maak het lezen niet te schools. 

• Word niet ongeduldig of geïrriteerd als het lezen niet zo goed gaat. 

TIP van juf Loes! 

Nog een leuke tip om op een speelse manier met lezen bezig te zijn. De leesluikjes. Een 

zomerse adventskalender. Hiervoor kunt u zich gratis aanmelden. Elke dag kunt u dan 

met uw kind een digitaal luikje openen met daarin een verrassende activiteit.  

https://www.zwijsen.nl/inspiratie/leesluikjes-een-zomerse-adventskalender-voor-je-kind 
 
 

Veel leesplezier allemaal! 

https://www.zwijsen.nl/inspiratie/leesluikjes-een-zomerse-adventskalender-voor-je-kind

