Nieuwsflits #2
woensdag 26 september
Belangrijke data

Donderdag 27 en vrijdagochtend 28
september
woensdag 3 oktober

feestweek Lisse.

donderdag 11 oktober

einde kinderboekenweek.

vrijdag 19 oktober

studiedag team, leerlingen zijn vrij.

vrijdag 19 tot en met vrijdag 26 oktober

herfstvakantie. leerlingen zijn vrij.

donderdag 18 oktober

nieuwsflits #3

woensdagavond 7 november

DALTON! komt u ook?

start kinderboekenweek.

Beste ouders, verzorgers en leerlingen.
Hierbij ontvangt u onze volgende nieuwsflits van het schooljaar 2018-2019. Deze kunt u
terugvinden op onze website en of in het archief van DigiDuif.
Veel leesplezier.

1 oktober teldatum
Op maandag 1 oktober is onze leerlingtelling. Wij hebben op dat moment 367 leerlingen
die onderwijs volgen. Deze telling is van invloed op de formatieve inzet van volgend
schooljaar. Vorig schooljaar op 1 oktober 2017 was ons leerlingaantal 371.
Dat betekent dat wij op dit moment een stabiel leerlingenaantal hebben. Mede door de
komst van veel zij-instromende leerlingen in de afgelopen twee jaren.

Door de ogen van uw kind: ervaar dalton!!!
Op woensdagavond 7 november 2018 zullen wij u tijdens een avond laten
ervaren hoe het is om op de daltonschool les te krijgen.
Wilt u ook meer weten over de kernwaarden van ons onderwijs?
●
●
●
●
●

zelfstandigheid
samenwerken
evaluatie/reflectie
effectiviteit
vrijheid in gebondenheid

Daarnaast zullen de Medezeggenschapsraad en Ouderraad (TWECO) deze avond
hun jaarverslagen presenteren aan u als ouder.
Geïnteresseerd en benieuwd?
Dan bent u van harte welkom op woensdagavond 7 november!

www.dalton.nl
Teamleden obs De Tweemaster, medezeggenschaps-, ouder- en leerlingenraad.

“ KOM ER BIJ “ vriendschap.
Op 3 oktober is de opening van de kinderboekenweek op het grote plein, u kunt dan
even blijven kijken. De kinderen mogen een vriend of vriendin meenemen. Denk hierbij
aan een knuffel, foto van een (verre) vriend of vriendin. Bij slecht weer starten we in de
aula. Daar is helaas niet genoeg plek voor de ouders.
Op vrijdag 5 oktober gaan alle kinderen met elkaar samenwerken en maken ze samen
een boekenvriend. De posters komen daarna in de aula te hangen.
Op maandag 8 oktober komt boekenschrijver dhr. Ruben Prins in de groepen 7 en 8.
Op vrijdag 12 oktober sluiten we af met een voorleeswedstrijd van onze kinderen.
De voorrondes gaan al gauw beginnen in de klassen.
Verder komt er tijdens een kinderboekenweek een boekwinkel-kraam in de centrale hal.
Samen met boekhandel Grimbergen promoten wij ons leesonderwijs. U kunt samen met
uw kind (met contant geld) een mooi boek komen aanschaffen.
Het winkeltje wordt geopend op:
GD locatie:
3, 4 en 5 oktober van 8.10 uur- 8.35 uur en van 14.45 uur - 15.10 uur.
locatie Nassaupark:
9, 10 en 11 oktober van 8.10 uur- 8.35 uur en van 14.45 uur - 15.10 uur.
Hiermee verdienen we ook geld voor onze schoolbibliotheek boeken.

www.kinderboekenweek.nl

Sportdag
Wat hebben we goed gesport en genoten van het mooie weer tijdens deze sportdag.
Hartelijk dank aan alle hulp-ouders en begeleiders die deze dag mede mogelijk hebben
gemaakt.
In de evaluatie van de sportcommissie hebben wij de informatieverstrekking aan ouders
meegenomen. (deze had bv. eerder gemogen en of gemoeten).
Wij hebben het erg fijn gevonden dat de kinderen op tijd aanwezig waren op de locatie
elders in Lisse.
Namens de sportcommissie:
Meester Aad, juf Lisette en meester Frank.

Digiduif-social schools-parro
Waar wij u vorige keer informeerden dat er hard wordt gewerkt aan een automatische
overgang van Digiduif naar social schools. Is er in de afgelopen periode besloten om over
te stappen naar Parro. Dit is een communicatie-kanaal voor scholen naar ouders toe. Dit
is reeds op onze school aanwezig. Het is namelijk een koppeling met ons
school-administratiesysteem Parnassys. Binnenkort start met een aantal ouders een
pilot.
De keuze voor dit systeem is vooral toekomstgericht. De mogelijkheden van bijvoorbeeld
koppelingen met onderwijskundige gegevens is voor ons heel belangrijk. Voor nu
concentreren wij ons op actuele schoolinformatie naar u als ouders.
Verder heeft u wellicht op het formulier “privacy voorkeuren” (denkt u hier nog even aan
a.u.b.) de term PARRO reeds voorbij zien komen.
Indien u alvast een beeld wilt krijgen van de mogelijkheden, kunt u de App van PARRO
reeds downloaden op uw telefoon en of tablet en of bekijken op de computer via de link:
https://parro.education/ouders/
Het moment dat wij overstappen naar Parro zullen wij u middels digiduif kenbaar maken.
team obs De Tweemaster.

Tussenschoolse opvang (tso-overblijven)
Beste ouders / verzorgers.
Ook dit jaar willen wij de kinderen van de Tweemaster een leuke overblijftijd aanbieden.
Wij doen dit middels enthousiaste hulpouders. Één of meerdere keren per week,
anderhalf uur per dag kunt u ons ondersteunen.
Wat doen wij?
Tijdens de overblijf begeleiden wij de kleuters bij het eten en daarna gaan we met alle
kinderen naar buiten op het plein. Dit gaat in twee shifts.
Wij letten op de veiligheid en dat iedereen het naar zijn zin heeft. We zoeken contact
met de kinderen, ook wanneer alles goed gaat. Soms bemiddelen we bij het spelen zodat
iedereen deelneemt. Wij als overblijfouders helpen elkaar hierbij.
Voordeel van het helpen:
Je kunt een gedeelte van de dag zien wat je kind meemaakt op school. Je maakt
onderdeel uit van een gemotiveerde club overblijfouders die zich inzetten voor het
welbevinden van de kinderen op school tijdens het overblijven.
Als je meer informatie wilt bent u van harte uitgenodigd om een keer een overblijf dienst
mee te draaien. Dan kunt u zien hoe het werkt en of het u wat lijkt.
Wie komt ons overblijfteam versterken?
U kunt zich opgeven bij onze coördinatoren van de TSO
NP:
Margo Lijten margo.lijten@tweemasterlisse.nl
GD:
Vera de Beer veradebeer@casema.nl
algemeen: tso@tweemasterlisse.nl

0252-410304
0252-412955

Op voeten en fietsen week
Hartelijk dank voor uw deelname. De kinderen hebben gezamenlijk de voeten en
fietsen-week afgesloten in de aula’s van beide scholen. Met enthousiasme hebben de
kinderen geleerd dat het veiliger en beter is om met de fiets en of lopend naar school te
komen en sommige ouders en kinderen gaven aan: “kunnen we dit niet het gehele jaar
organiseren?”
Met een klein bedankje voor elk kind, kijken wij uit naar de volgende op voeten en
fietsen-week.
Juf Tineke en juf Anke en de verkeersouders.

DOE MEE! Geef je op voor "Crossen door de bossen"
Zondag 14 oktober 2018 organiseert atletiekvereniging 'De Spartaan' in het
Keukenhofbos in Lisse de jaarlijkse hardloopwedstrijd 'Crossen door de bossen' voor
scholieren.
Deze wedstrijd is speciaal voor leerlingen, docenten en ouders van het basis- en
middelbaar onderwijs in de Duin- en Bollenstreek. Voor het basisonderwijs gaat het om
kinderen van groep 3 t/m 8.
In het Keukenhofbos is een uitdagend rondje van 1000 meter uitgezet, dat afhankelijk
van leeftijd, een of meerdere keren wordt gelopen. Leerlingen lopen op individuele basis
per klas. Jongens en meisjes vormen iedere een eigen categorie.
Voorinschrijving is € 3.50, startnummers ophalen op de dag zelf bij de kantine van de
Spartaan, Spekkelaan 8 in Lisse.
Ga voor meer informatie en aanmeldingen naar crossendoordebossen@avdespartaan.nl
(voor en achternaam, J/M, klas, school)
Inschrijven kan tot en met 10 oktober.
Wist u dat?
..”Op Voeten en fietsen week” onderdeel is van school op seef. De Tweemaster het
vignet voor veilige school dit jaar weer aanvraagt.
...Ambrasoft een leerprogramma is voor taal en rekenen. Uw kind hiervoor een inlogcode
ontvangen heeft. Zo niet, of kwijt, vraag even na bij uw leerkracht.
...De schoolfoto’s van de groepen en kinderen dit jaar binnen genomen zijn. Ivm de
weersomstandigheden.
...De studieochtend van de teamleden in teken stond van de komst van de
visitatiecommissie vanuit de Nederlandse dalton vereniging. We hebben hard gewerkt.
... De daltonvisitatie zal plaatsvinden op donderdag 16 mei 2019.
… onze schoolgids 2018-2019 ook weer terug in te zien is via onze website.

Informatieavond Help! mijn kind is hoogbegaafd
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Hillegom organiseert op 04 oktober 2018 van
19.30-21.30 uur een interactieve lezing over het opvoeden van hoogbegaafde kinderen.
Tijdens deze informatieavond hoor je wat er komt kijken bij hoogbegaafdheid en hoe je begaafde
kinderen het beste kunt ondersteunen. Waarom reageren (hoog)begaafde kinderen anders dan
andere kinderen. Welke ondersteuning hebben deze kinderen nodig?
Geïnteresseerd? Aanmelden kan via deze link
Meer informatie en aanmelding CJG cursussen
Website:
www.cjgcursus.nl
E-mail:
info@cjgcursus.nl
Telefoon:
088 254 23 84
@ cjgcursus

herhaling

Lezing
Hoe beleeft een tweeling de puberteit?
Coks Feenstra geeft donderdag 27 september 2018 een lezing bij het Centrum
voor Jeugd en Gezin in Leiden over de ontwikkeling van tweelingen in de
puberteit.
Net als eenlingen zoeken tweelingen in deze levensfase hun
identiteit, maar voor hen is de situatie anders. Ze moeten
zich losmaken van ouders èn van hun tweelingbroer/zus, en
moeten hun eigen identiteit vinden vanuit een nauwe
betrokkenheid met hun co-twin. Geen makkelijke opgave,
hoewel het tweelingzijn ook voordelen heeft in deze periode.
Op donderdag 27 september is Coks Feenstra,
tweelingsspecialist en auteur van ‘Het grote
Tweelingenboek’ onze gastspreker in het Centrum voor
Jeugd en Gezin Leiden.
Zij komt speciaal over uit Spanje om alles te vertellen over de ontwikkeling van
tweelingen in de puberteit zoals zelfstandigheid, afhankelijkheid en rivaliteit. Voor ouders
met een meerling tussen 11 en 18 jaar.
Datum en locatie Lezing
Datum:
donderdag 27 september 2018
Tijd:
19.30-21.30 uur (inloop 19.15 uur)
Locatie: Het Gebouw, Arubapad 2, Leiden
Kosten: €5,- p.p.
Heb je een pubermeerling en ben je benieuwd? Meld je aan via
www.cjgcursus.nl. We willen graag weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen. En
zo kunnen we je bereiken als er onverhoopt wijzigingen zijn.

Meer informatie
Website:
E-mail:
Telefoon:

en aanmelding
www.cursus.nl
info@cjgcursus.nl
088 254 23 84
@ cjgleiden

