
 

 

Nieuwsflits #3 

vrijdag 19 oktober 2018 

Belangrijke data 

vrijdag 19 oktober nieuwsflits #3 Vervroegd van 2 november 

vrijdag 19 oktober studiedag team, leerlingen zijn vrij. 

vrijdag 19 tot en met vrijdag 26 oktober herfstvakantie. leerlingen zijn vrij. 

maandag 29 oktober weer naar school. 
Deze week incasso TSO. 

dinsdag 30 oktober medezeggenschapsraad vergadering 

dinsdag 30 oktober proefvisitatie DALTON! NP 
 
uiterlijk inleveren strookje “wanted 
dalton ouders” 7 november 2018 
 

donderdag 1 november proefvisitatie DALTON! GD 

woensdagavond 7 november DALTON op school. U komt toch ook? 

maandag 19 tot en met 22 november facultatieve oudergesprekken. Hoe gaat het 
met uw kind(eren)? 

vrijdag 23 november tot en met 30 
november 

week van de mediawijsheid groepen 7-8 

vrijdag 30 november nieuwsflits #4 

 

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. 

team obs De Tweemaster.  



 

Personeel 

Wij zijn ruimschoots onderweg in het schooljaar 2018-2019 en wil van de gelegenheid 
gebruik maken om u te vertellen dat ik trots ben op de collega’s bij ons op school. Met 
een team van ruimschoots 35 collega’s inclusief schoonmakers, vakleerkrachten en 
anders betrokkenen werken wij dagelijks aan het onderwijs aan uw kind. De 
betrokkenheid is extreem hoog en de motivatie om het juiste te doen voor uw kind 
wellicht nog wel hoger. 

In een tijd dat de bladeren van de bomen waaien en de weersomstandigheden zouden 
kunnen veranderen hebben wij op de Tweemaster collega’s die ondanks ziekte of andere 
persoonlijke omstandigheden er staan voor u en uw kind.  

Wij streven met alle collega’s naar een hoge kwaliteit en continuïteit in ons onderwijs. 
Dat maakt mij trots en ik hoop u ook. 

Op onze studiedag vrijdag 19 oktober hebben wij geleerd over coöperatieve werkvormen 
en hebben wij gereflecteerd op onze onderwijsinhoudelijk groepsbesprekingen. Wederom 
een hoge betrokkenheid en inzet van collega’s. 

Nu verdiend genieten van een weekje vrijaf en opladen voor de komende periode in ons 
schooljaar.  

Jerry Leepel, directeur 

Juf Andrea uit groep 4 van de Gerard Doustraat is afgelopen maand met 
zwangerschapsverlof gegaan. Wij wensen haar heel veel gezondheid toe en hopen op 
gelukkig moment bij de geboorte van hun tweeling. Juf Andrea zal, zoals het er nu naar 
uitziet ook gebruik van haar ouderschapsverlof na haar bevallingsverlof. Wij zullen juf 
Andrea missen op school en wensen haar vanuit hier nogmaals veel geluk en gezondheid 
toe! Tot horens.. 

Juf Nadine Stolk zal na de herfstvakantie een half jaar muzieklessen verzorgen voor 
groepen 1 tot en met 8 op de locatie Gerard Doustraat om vervolgens vanaf maart de 
muzieklessen voor groepen 1 tot en met 8 aan de locatie Nassaupark te verzorgen. 
Alvast hartelijk welkom juf Nadine. Zij is afkomstig van de muziekschool te Hillegom. 

https://www.hillegomsemuziekschool.nl 

       Juf Petra Westra is na haar ziekzijn aan het terugkeren bij ons op school als 
humanistisch vormingsonderwijs docent. Zij geeft als vakleerkracht HVO onderwijs in 
onze groepen 5 tot en met 8. Welkom terug. 
 

https://www.gvoenhvo.nl 
 
  



 

 

 

SCHOOL op Seef certificaat behaald. 

Beste ouders, leerlingen en betrokkenen. Onze school heeft de certificering van School 
op Seef wederom behaald en verlengd. 

Hartelijk dank voor jullie inzet, hulp en betrokkenheid om verkeerseducatie mogelijk te 
maken op en rond onze school. 

Goed gedaan!! 

Verkeerscommissie onder leiding van juf Ellen en juf Tineke.  

 

Tussenschoolse opvang (tso-overblijven) 
 
Na ons bericht in de vorige Nieuwsflits en de oproep op Facebook mogen wij een vijftal 
nieuwe overblijf medewerkers verwelkomen. Zowel op de locatie NP als GD. Wij zijn hier 
heel erg blij mee. Toch kunnen wij nog steeds wel nieuwe krachten gebruiken. Dus als u 
gezellig met de kinderen wilt eten en buiten spelen dan bent u van harte welkom. 

Aanmelden kan voor de maandag dinsdag of donderdag, of als oproepkracht,   via Margo 
Lijten locatie NP en Vera de Beer locatie GD. 

e-mail: margo.lijten@tweemasterlisse.nl   Vera.debeer@tweemasterlisse.nl 

Wij hebben voor de kinderen deze week nieuw speelgoed binnen gekregen. Waar zij 
gelijk mee aan de slag zijn gegaan. Ook zijn wij bezig met het introduceren van een spel 
van de maand. Voor de maand oktober is dat “STEEN-PAPIER-SCHAAR RACE”. Onze 
gymleerkracht zal hier ook een belangrijke rol in spelen. 

In week 44,   29 oktober - 2 november 2018 zal de eerste incasso ronde plaatsvinden. 

Vera en Margo 

 
Voor ons speelplezier buiten en onze veiligheid graag de fietsen binnen de rode lijnen 
plaatsen. Ook de hele kleine fietsen. Hartelijk dank voor de medewerking. 

 loc. Gerard Doustraat 



 

 

 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Weet u nog wat u deed op 6 maart 2013? Misschien was u als ouder al betrokken bij de 
Tweemaster. Voor de juffen en meesters van de Tweemaster was deze datum een 
belangrijke dag. De dag dat wij officieel een Daltonschool zijn geworden! De Nederlandse 
Dalton Vereniging kwam een dag meekijken bij ons op school. Aan het eind van de dag 
mochten wij het Daltonbordje op de muur schroeven. 
 
Nu, bijna vijf jaar later, komt de Nederlandse Dalton Vereniging opnieuw bij ons op 
school. De visitatie, zoals dat zo mooi heet, vindt plaats op donderdag 4 april 2019. Dat 
lijkt nog ver weg, maar voor die tijd willen wij ons zo goed mogelijk voorbereiden op de 
visitatie. Wij willen namelijk laten zien op welke gebieden wij ons hebben ontwikkeld en 
waar we trots op zijn op Daltongebied!  
 
Kijkt u even mee in uw agenda, want we hebben een klein beetje van uw tijd nodig 
 
Op dinsdag 30 oktober zal er een proefvisitatie zijn op de locatie Nassaupark. 
Op donderdag 1 november zal er een proefvisitatie zijn op de locatie Gerard Doustraat. 
 
Wij zouden het heel fijn vinden als er drie ouders van de betreffende locatie van 8.30-
9.00uur  met de collega van een andere Daltonschool (zij doen de proefvisitatie) over 
onze school wil praten. Hiervoor is geen enorme kennis op Daltongebied nodig, iedereen 
is welkom! Opgeven kan bij Diana (diana.passchier@tweemasterlisse.nl)  
 
Soms krijgen we nog wel eens de vraag welke dingen in ons onderwijs nu zo typisch bij 
een Daltonschool horen. Voor de kinderen is het verschil niet echt duidelijk, want school 
is gewoon school. Daarom willen we u van harte uitnodigen bij onze jaarvergadering met 
als thema: Dalton. Kom Dalton ervaren op deze avond! 
 
Mede namens het team van Daltonschool de Tweemaster, 
 
Diana Passchier 
Dalton coördinator 
diana.passchier@tweemasterlisse.nl  



 

 

 

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 communicatiekanaal voor scholen naar ouders toe. 
Dit is reeds op onze school aanwezig. Het is namelijk een koppeling met ons school-
administratiesysteem Parnassys. Per 1 november 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. 

Wist u dat? 

… Wist u dat wij draadloze microfoons hebben aangeschaft en om hiermee beter 
verstaanbaar te zijn op “plein-momenten”. 

...Op onze website ook het klassennieuws is terug te vinden...check per groep de meest 
actuele informatie over het leren van uw kind. 

...De aankomende studieochtend van de teamleden in teken staat van coöperatieve 
werkvormen binnen dalton en de evaluatie van groepsbesprekingen een bespreekpunt is. 

...de ingezette chromebooks met zeer grote regelmaat in de groepen te vinden zijn. 

... De daltonvisitatie zal plaatsvinden op donderdag 4 april 2019. Dit in plaats van 16 
mei 2019. 

… onze schoolgids 2018-2019 ook in te zien is via onze website. 

 

Wij wensen u en uw kind(eren)  
een fijne vakantieperiode toe!  



 

Graag tot maandag 29 oktober. 
 
 

 

 

lisse, oktober 2018 

 

Betreft: vrijwillige ouderbijdrage leerlingen schooljaar 2018-2019 

 

Geachte ouder(s) / verzorger(s), 

De Ouderraad van De Tweemaster (Tweemaster Evenementen Commissie TWECO) 
organiseert gedurende het schooljaar verschillende leuke en gezellige activiteiten voor 
de leerlingen zoals het Sinterklaasfeest, de kerstviering, de Avondvierdaagse, de 
sportdag, excursies en het eindfeest. 

Deze activiteiten worden niet vergoed door de overheid. Daarom vragen wij u om een 
vrijwillige bijdrage van € 20,-, zodat we ook dit schooljaar weer alle activiteiten kunnen 
laten doorgaan.  

U wordt vriendelijk verzocht om deze bijdrage voor 20-11-2018 over te maken naar 
bankrekeningnummer NL 21 RABO 0376 5656 08 ten name van Ouderraad basisschool 
de Tweemaster o.v.v. naam van uw kind, groep en locatie. 

Mocht u vragen hebben over de bijdrage, of gespreid willen betalen, dan kunt u contact 
opnemen met de penningmeester van de TWECO, mevr. Marlène Bel. Haar gegevens 
vindt u onderaan deze brief. 

Onze hartelijke dank voor uw medewerking en betaling en graag tot ziens op onze 
school. 

 

Met vriendelijke groet, 

namens de TWECO, 

 

Lisette van der Lans (voorzitter) 

Marlène Bel (penningmeester) 

tel. 06-29351416 

e-mail: belmarlene@hotmail.com 



 

  



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Er was eens een gezin….. 
 
 
Op woensdag 14 november 2018 vindt de theatervoorstelling ‘Er was 
eens een gezin’ plaats in Lisse. Deze voorstelling is bedoeld voor 
kinderen van 6 t/m 9 jaar en hun ouders die te maken hebben met 
scheiding en verlies.  
 
'Er was eens een gezin' is een herkenbare, humoristische en inhoudelijke 
familievoorstelling. Het gaat over houden van elkaar en uit elkaar gaan, over 
bang zijn om als kind alleen achter te blijven en over aandacht durven vragen 
voor jezelf’. 
 
Datum en locatie 
datum:           woensdag 14 november 2018 
Tijd:   15.00-15.45 uur 

Locatie:  De Greef, Lisse 
Kosten:  gratis 

 
Klik voor aanmelden of meer informatie op deze link   
 

Meer informatie en aanmelding CJG cursussen 
Website: www.cjgcursus.nl 

E-mail: info@cjgcursus.nl 
Telefoon:  088 254 23 84 
@ cjgcursus 

 


