
 

 

Nieuwsflits # extra 

 9 november 2018 

Belangrijke data 

Vrijdag 9 november  Extra nieuwsflits 

Maandagavond 12 november Groepen 8. Informatieavond overgang 

Primair onderwijs - Voortgezet onderwijs. 

PO/VO. Nassaupark. 

Maandag 19 tot en met donderdag 22 

november 

Ouder - kindgesprekken groepen 1-2 KIJK 

observatielijsten. 

Maandag 19 tot en met donderdag 22 

november 

Groepen 1-2 oudergesprekken n.a.v. 

observatielijsten KIJK! 

Maandag 19 tot en met 22 november Groepen 3-8 facultatieve ouder- 

kindgesprekken op uitnodiging. 

Vrijdag 23 november tot en met 30 

november 

Week van de mediawijsheid groepen 7-8 

Vrijdag 30 november Nieuwsflits #4 

Vanaf maandag 19 november Lootjes trekken /surprise groepen 5 tot en 

met 8 

Woensdagochtend 5 december Viering Sinterklaas op beide locaties. 

Informatie volgt. 

Donderdag 20 december  Viering Kerst. Informatie volgt. 

Vrijdag 21 december Nieuwsflits #5 

Donderdag 27 december Schoolbasketbaltoernooi. groepen 5-8 

Vrijdagmiddag 21 december tot en met 

vrijdag 4 januari 

Kerstvakantie alle leerlingen zijn vrij. 

 

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.  



 

Ouder - Kind gesprekken groep 1 tot en met 8. 

Beste ouders, verzorgers en leerlingen. Aan het begin van het jaar hebben wij een 

kennismakingsgesprek gepland staan en twee keer per jaar bespreken wij (eventueel 

samen met uw kind) de voortgang van uw kind naar aanleiding van het rapport. (Dit 

noemen wij rapportgesprekken) Deze gesprekken ervaren leerkrachten, ouders en 

leerlingen als prettig.  

Op onze school werken wij graag samen met u aan het onderwijs voor onze kinderen. 

In de week van maandag 19 november tot en met donderdag 22 november wordt u, 

indien nodig, uitgenodigd door de leerkracht(-en) van uw kind(-eren). 

Leerlingen uit beide groepen 1en 2 worden in ieder geval uitgenodigd, aangezien er 

observatielijsten zijn uitgewerkt door de leerkracht. 

De ouders van groepen 1 en 2 krijgen de mogelijkheid om in te schrijven via Digiduif. De 

leerkrachten zetten een aantal momenten in de week open om in te plannen. 

De leerkrachten van groepen 3 tot en met groep 8 nodigen de ouders en kinderen uit 

waarmee zij graag in gesprek gaan. Zij doen dit via telefoon / mail of Digiduif. U hoort 

van hen. 

Bij ons op school zijn ook de kinderen welkom bij de gesprekken. Onder het motto wij 

praten met uw kind in plaats van over uw kind willen wij graag het gesprek aangaan. 

Bij deze bent u van harte uitgenodigd en graag tot ziens op school. 

mede namens alle teamleden, 

Barbara Bosveld en Jerry Leepel 

 

 

 

 



 

Medezeggenschapsraad (MR) 

Op dinsdagavond 30 oktober vond de 2e MR vergadering van het schooljaar plaats. Na 

een kopje koffie of thee gingen we aan de slag. Hieronder kunt u lezen waar wij het 

onder andere over hebben gehad! 

 

De vergadering begon met onze intern begeleider Petra die het zorgplan van onze school 

kwam toelichten. Het zorgplan beschrijft alle zorg die we in de basis aanbieden. Ook het 

proces rond andere zorg wordt in dit plan beschreven, zoals het inroepen van hulp van 

onderwijsspecialisten etc. Maar ook om onze grenzen aan te geven: kunnen wij het 

onderwijs aan dit kind blijven bieden? Het was fijn om hier vragen over te kunnen stellen 

en dit te bespreken. 

 

Vervolgens kwam het onderwerp Dalton ter sprake: de proefvisitatie is geweest en hier 

zijn goede tips uitgekomen waar we zeker nog iets mee kunnen doen. Ook was er 

positief nieuws over de TSO: hier zijn 3 nieuwe overblijfkrachten voor gevonden! Ook de 

nieuwe bodywarmers en het aangeschafte speelgoed zijn goed zichtbaar op het 

schoolplein. 

 

Daarna werd het gezamenlijke eindfeest besproken en zijn we tot de conclusie gekomen 

dat het voor herhaling vatbaar is om het feest met beide locaties samen te vieren. De 

betrokkenheid van ouders, kinderen en collega’s was heel hoog. Volgende keer is het NP 

de locatie van het eindfeest.  

 

Mede namens de gehele MR, 

 

Met vriendelijke groet, Hester van Harskamp 

 
 
Informatieavond over het voortgezet onderwijs (herhaling) 

Beste ouders/ verzorgers van de leerlingen uit groep 8, 

Graag nodigen wij u uit voor de informatieavond over het voortgezet onderwijs. Op deze 

avond zult u algemene informatie ontvangen over de overstap van de basisschool naar 

het voortgezet onderwijs. Hiervoor hebben wij iemand van het Fioretti college 

uitgenodigd. Na de algemene informatie zal er gelegenheid zijn om vragen te stellen. 

Ook zullen de leerkrachten van groep 8 allerlei praktische zaken met u delen die dit 

schooljaar van belang zijn. 

Wanneer: Maandagavond 12 november 2018 

Waar: Locatie Nassaupark 

Inloop: 19.15 uur  



 

Tijd:19.30 tot 21.00 uur 

Wilt u via de mail de leerkracht van uw kind laten weten of u komt en met hoeveel 

personen? 

Claudia.verbaken@tweemasterlisse.nl of Lisette.zonneveld@tweemasterlisse.nl 

We hopen u te ontmoeten op 12 november! 

Met vriendelijke groet, 

Jerry Leepel, Barbara Bosveld, Claudia Verbaken, Lisette Zonneveld en Petra van 

Oorschot. 

 

Schoolbasketbaltoernooi voor groepen 5 t/m 8 

Basketbalverenigingen uit Hillegom en Lisse organiseren ook dit jaar weer een 3 tegen 3 

schoolbasketbaltoernooi voor leerlingen van de groepen 5 t/m 8. Het toernooi wordt 

gehouden op donderdag 27 december 2018 in sportcentrum 'de Waterkanten' in Lisse. 

(Sportlaan 21).  

De teams moeten uit minimaal 3 en maximaal 5 kinderen bestaan en een begeleider 

hebben. Bij voorkeur wordt er gespeeld in mix-teams. Er wordt gespeeld in blokken van 

2 à 3 uur, waarbij ze beginnen met groep 5 en eindigen met groep 8. De kosten voor 

deelname zijn slechts € 1,- per kind. 

Inschrijven voor deelnemers online 

Nieuw dit jaar is dat kinderen zich online kunnen aanmelden. Via onderstaande link kunt 

u uw kind aanmelden en aangeven of u als ouders wilt coachen. 

Inschrijflink voor deelnemers 

Eén week voor de kerstvakantie ontvangen wij het programmaboekje, zodat we deze 

kunnen doorsturen naar de coaches. 

Extra trainingen voor het toernooi 

Kinderen kunnen voorafgaand aan het toernooi 3 basketbaltrainingen volgen in 

Sportcentrum “de Waterkanten” tijdens het naschools sportaanbod! Maandag 3, 10 en 

17 december van 15.45 – 17.00 uur aan de Sportlaan 21 in Lisse. Kosten bedragen 

€2,50 per keer. Je kunt je van tevoren aanmelden via de website van de 

buurstsportcoach Lisse  

Wij zien graag jullie aanmeldingen tegemoet! 

Vragen of opmerkingen kunt u mailen naar frank.thomas@tweemasterlisse.nl  

Met sportieve groeten, 

Frank Thomas, Aad van Kasteren, Marissa Brinkhof en Lisette Zonneveld 

mailto:Claudia.verbaken@tweemasterlisse.nl
mailto:Lisette.zonneveld@tweemasterlisse.nl
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf82ONBy2JUeB_Lmax2qo0Qh8yEZZDyOP2d5CHaZuF8C572-A/viewform
https://sportfondsenlisse.nl/buurtsportcoach/naschools-sportaanbod
https://sportfondsenlisse.nl/buurtsportcoach/naschools-sportaanbod


 

Tweemaster evenementen commissie (TWECO) herhaling! 

 

 

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 

 



 

Informatieavond / jaarvergadering woensdagavond 7 november jl. 

Naar aanleiding van een drukbezochte informatieavond over Dalton bij ons op school 

hebben wij ouders gevraagd naar feedback over deze avond. Dank voor uw komst en uw 

feedback. 

 

Onder het mom: Wat is blijven plakken? 

 

Fijn dat het wat actiever was. 

 

interactiviteit was heel leuk (ervaren wat je kind ervaart) 

 

Als je hier leerling bent, dat het niet uitmaakt hoe goed of slecht je bent. Je mag er zijn. 

 

Fijn dat mijn kind op deze dalton-school zit :) 

 

Leuke start met Kahoot quiz. / Interactie. 

 

Het was grappig om te zien dat ouders het zelf nakijken argwanend bekeken dan dat kinderen het 

lijken te ervaren. 

 

Leuk interactief! 

 

Hoe vrij en blij het is zonder losgeslagen te zijn. 

 

Top!. Ouders zelf laten doen wat kinderen doen. 

 

Verkenning  / ontleden 

 

Actieve workshops. erg leuk, veel interactie, Goed beeld van hoe het gaat in de klas. 

 

Erg informatief. 

 

Heel fijn om een beeld te krijgen van de praktijk. Heel interessante avond. 

 

Ontzettend leuke actieve informatieavond. Veel beter beeld van het dalton onderwijs. 

 

De sfeer in het team 

 

Leuke school. Betrokkenheid / integratie 

 

Wat een fijn professioneel team, waar ik met een gerust hart mijn kinderen naar toe breng iedere 

keer!. Bedankt. 

 

Dank voor de leuke avond! 

 

Verhelderend en leerzaam. 

 

Wat dalton precies inhoud. 

 

Leuke manier van lesgeven. 

 

Leuk om te zien / ervaren wat kinderen doen en leren op school. 

 



 

Het vrijblijvende voor kinderen. 

 

Heel leuk, graag weer. 

 

Leuke leerzame avond en lekker (inter-)actief meegedaan. 

 

Leerkrachten zijn enthousiast. 

 

Vond het leuk dat het actief & spontaan was. 

 

Leuke workshops. Goed om actief bezig te zijn in plaats van alleen luisteren. 

 

Andere ouders hebben echt wat gemist!!! 

 

  

 

Wist u dat? 

...Op onze website ook het klassennieuws is terug te vinden...check per groep de meest 

actuele informatie over het leren van uw kind. 

… Zowel TWECO als MR hun jaarverslagen kort hebben gepresenteerd afgelopen 

woensdagavond. Deze binnenkort terug te vinden zijn op onze website. 

… Meester Hans herstellende is van een operatie aan zijn hand. 

… Er op beide schoolpleinen afvalbakken geplaatst zijn door de gemeente. Mooie gele! 

… Er nieuwe hulpouders gevonden zijn bij de tussenschoolse opvang. (TSO) 

… Groep 5 op de Gerard Doustraat een gevechtsopstelling heeft gemaakt van de 

Romeinen. zie de foto hieronder. 

 

 

 
Goed weekend gewenst namens alle teamleden van obs De Tweemaster. 

 

Barbara Bosveld en Jerry Leepel 

directie. 



 

 

Onderzoek verkeersveiligheid groep 5 Nassaupark  

 

Op vrijdag 9 november stonden de kinderen uit groep 5 met kladblok en pen op het 

schoolplein. Zij deden namelijk een onderzoek naar de verkeersveiligheid rondom het 

schoolplein voordat de school begint. Het onderzoek duurde van 8.25 uur tot 8.35 uur. 

 
 

 
 

Er was een groep die fietsen/auto’s en voetgangers telde, er was een groep die keek 

naar veilige en onveilige situaties en er was een groep die mensen interviewde. 

 

Onze bevindingen: 

★ Onveilige situatie ontdekt doordat een auto het knipperlicht niet aan deed. 

★ Ouders geven aan in de interviews dat auto’s beter moeten opletten. 

★ Voetgangers liepen ook over de autobrug. 

★ Sommige mensen steken hun hand niet uit bij het afslaan op de fiets. 

★ We telden 53 fietsen bij de fietsenstalling. 

★ We telden 20 auto’s die over het bruggetje reden. 

★ Er waren veel fietsers (middelbare school) die met drie personen naast elkaar 

reden. Ze letten niet op het verkeer. Dit is onveilig voor de auto’s die er achter 

rijden.  

★ 1 auto parkeerde op de stoep. Dit was een onveilige situatie omdat er ook 

voetgangers op de stoep waren. 

 

Onze tips: 

★ Auto’s moeten beter opletten bij de parkeerplaatsen 

★ Is het mogelijk dat er een zebrapad komt van het bruggetje naar de overkant? 

★ Een klaar-over inzetten voor schooltijd zodat de kinderen veilig kunnen 

oversteken. 

★ Geef altijd richting aan, in de auto en op de fiets! 

★ Loop over de voetgangersbrug! 

★ Auto’s mogen niet op de stoep parkeren. 

 

Groet namens alle kinderen en leerkrachten van groep 5NP. 


