
 

 

Nieuwsflits #1 

vrijdag 7 september 

Belangrijke data 

Woensdagochtend 12 september staking primair onderwijs. 

Groep 4GD groep 7GD groep 1/2NP groep 

8NP. 

Donderdag 13 september Sportdag obs Tweemaster. Komt u ook? 

Wijziging! maandag 24 september Schoolfotograaf. 

Woensdagochtend 26 september Studiedag team, leerlingen zijn vrij. 

Donderdag 27 en vrijdagochtend 28 

september 

Feestweek Lisse, leerlingen zijn vrij. 

woensdag 3 oktober start kinderboekenweek. 

donderdag 11 oktober  einde kinderboekenweek. 

 

Beste ouders, verzorgers en leerlingen. 

Hierbij ontvangt u onze nieuwsflits van het schooljaar 2018-2019. Deze kunt terugvinden 

op onze website en of in het archief van DigiDuif. 

Veel leesplezier. 

Team obs Tweemaster 

Algemeen 

Op woensdag 12 september zijn leden van onderwijsvakbonden en werknemers in het 

primair onderwijs opgeroepen om te staken. De ouders van de groepen waar 

leerkrachten staken, zijn reeds eerder geïnformeerd. Het betreft de volgende groepen. 

Groep ½ en groep 8 Nassaupark & Groep 4 en groep 7 Gerard Doustraat. 

Voor alle overige groepen geldt, dat de leerlingen gewoon naar school kunnen komen. 

Digiduif 



 

op de achtergrond wordt hard gewerkt voor de overgang van Digiduif naar social 

schools. 

Sportdag 

Op donderdag 13 september wordt voor en door de basisscholen in Lisse de sportdag              

georganiseerd.  

Waar gaan we sporten?  

atletiekvereniging “De Spartaan”. 

Sportpark Ter Specke 

Spekkelaan 8  

2161 GH Lisse 

Groep 6, 7 en 8 

De kinderen uit de groep 6, 7 en 8 worden om 8:40 uur verwacht bij “De Spartaan”. Wij                  

vragen alle kinderen op de fiets te komen (zelf of onder begeleiding van u als ouder).                

Het is niet nodig veel eerder te zijn, het is wel belangrijk dat de kinderen niet te laat                  

komen. Om 12:00 uur fietsen de leerlingen onder begeleiding van de leerkracht terug             

naar school. Daar kunnen zij lunchen en ‘s middags hebben de kinderen zoals             

gebruikelijk tot 15:00 uur les. Graag vragen wij nog ouders die om 12:00 uur met ons                

mee kunnen fietsen. Graag aanmelden bij de leerkracht van uw kind. 

Groep 3, 4 en 5 

De kinderen van groep 3, 4 en 5 kunnen tussen 12:15 uur en 12:45 uur in de klas                  

worden opgehaald om naar “De Spartaan” te gaan. De kinderen lunchen van 12:00 tot              

12:15 uur in de klas. Het vervoer dient u zelf of onderling te organiseren. Mocht dit niet                 

lukken, kunt u hierover contact opnemen met de leerkracht van uw kind. Zij worden              

uiterlijk om 13.00 uur bij “De Spartaan” verwacht. Ook voor deze kinderen geldt dat het               

niet nodig is om veel eerder aanwezig te zijn, maar dat het wel belangrijk is dat de                 

kinderen niet te laat komen. Om 15.30 uur kunnen de kinderen door u bij “De Spartaan”                

worden opgehaald. Meld uw kind dan even af bij de eigen leerkracht. U kunt bij de                

leerkracht van uw kind aangeven wanneer het u niet lukt om uw kind op tijd van school                 

te halen. Dit alleen wanneer u als begeleider op het sportveld staat. De school fungeert               

in dit geval even als ‘oppas’. Als uw kind naar de BSO gaat, denkt u er dan aan deze                   

hierover te informeren. 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en voor vragen kunt u terecht              

bij de sportcommissie-leden of bij de leerkracht van uw kind. 

Met vriendelijke groeten, 

Namens de sportcommissie,  

Frank Thomas, Aad van Kasteren en Lisette Zonneveld 

 

  



 

Op voeten en fietsen week 

 

Het is weer zover van 17 t/m 21 september 2018  "een op voeten en fietsen"actieweek:  

een week lang  op de fiets, step of lopend naar school ! 

Informatie hierover  staat op de achterkant  van onze stempelkaart, deze krijgt uw kind 

mee op vrijdag 13 september. Natuurlijk kunt u zich opgeven als hulpouder voor de 

groepen 1 t/m 6 tijdens de fietslessen in die week!! 

groepen 3 tot en met 6 woensdag 19 september 

groep ½ vrijdag 21 september 

Doet u ook mee? 

Juf Tineke en juf Anke en de verkeersouders. 

 

Wist u dat? 

...Uw kind thuis ook aan google schooldocumenten kan werken. De inloggegevens zijn 

bekend bij uw kind. (groepen 4 tot en met 8) 

...Wij in onze centrale gangen batterij inzamelbakken hebben staan. Met deze bakken 

ontvangen wij punten om speelgoed aan te schaffen. Spaart u mee? 

...Wij uw kind(eren) een vragenlijst hebben meegegeven om de “privacy-wens” op in te 

vullen. Graag ontvangen wij deze zo spoedig mogelijk retour. 

...De kinderen heel blij zijn met hun nieuwe speeltoestellen op het kleuterplein van de 

Gerard Doustraat. 

...De tussenschoolse opvang herkenbaar op het schoolplein loopt met nieuwe herkenbare 

bodywarmers. 

...Wij u van harte uitnodigen op onze dalton-informatie-avond gekoppeld aan de MR / 

TWECO jaarvergadering. woensdagavond 7 november 2018. 

...Meester Frank heel blij is met ouders die de gymschoenen van hun kind de juiste maat 

hebben gegeven. Dit loopt en sport zoveel fijner. 

...Wij nog altijd aanmeldingen kunnen gebruiken bij hulp voor onze sportdag op 

donderdag 13 september. Frank.thomas@tweemasterlisse.nl 

...Wij op de Gerard Doustraat op zoek zijn naar 2 of 3 verkeer-hulpouders. Hulp tijdens 

praktische verkeerslessen op het schoolplein en hulp bij de aanvraag van het certificaat 

School op Seef. Aanmelden kan bij anke.nederpel@tweemasterlisse.nl 

...Wij het als heel prettig hebben ervaren dat u (of samen met uw kind) er op het 

kennismakingsgesprek was. 

...Wij u via de website en digiduif op de hoogte brengen van de meest actuele 

(onderwijskundige) informatie vanuit school. 

...Wij op beide schoollocaties de ontruimingsoefening met alle kinderen hebben 

geoefend. Deze verliepen naar wens met nog altijd ruimte voor verbetering en daarom 

blijven wij oefenen.  

...Onze collega’s zich hebben opgegeven voor heel veel verschillende opleidingen, 

cursussen etc. Hierbij moet u denken aan gitaarles, dyslexietraining, ICT-cursus, 

daltonmasterclass, dalton-leerkracht-opleiding. 

...wij gesloten zijn op woensdag 26, donderdag 27 en vrijdag 28 september. 

 

Goed weekend en fijne feestweek in Lisse gewenst namens alle teamleden van 

obs De Tweemaster. 
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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 en aanmelding 

Website: www.cursus.nl 

E-mail: info@cjgcursus.nl 

Telefoon: 088 254 23 84 

@ cjgleiden 
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