
 

 

Nieuwsflits # 5 

 19 december 2018 

Belangrijke data 

Woensdag 19 december Nieuwsflits #5 

Woensdagochtend 19 december Uitreiking “school op Seef” vignet. locatie. 

Gerard Doustraat. 

Donderdag 27 december Schoolbasketbaltoernooi. Groepen 5-8. 

Vrijdagmiddag 21 december 2018 tot en 

met vrijdag 4 januari 2019 

Kerstvakantie alle leerlingen zijn vrij. 

Maandag 7 januari 2019 Weer naar school! Welkom.  

Vrijdagmiddag 11 januari 2019 Leerlingenraad #4. 

Vrijdag 31 januari 2019 Nieuwsflits #6 

Kerstvakantie / voorjaarsvakantie Parro app installeren op telefoon. 

Vrijdag 1 maart (voorjaarsvakantie) Overstap naar Parro in plaats van Digiduif. 

 

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. 

  



 

Algemeen: 

Beste Sinterklaas en Pieten, wat fijn dat jullie er waren. De kinderen hebben heerlijk 

genoten van al het lekkers en de mooie cadeaus. 

Leerlingen van groepen 5 tot en met 8 hebben prachtige surprises gemaakt en deze 

werden mooi tentoongesteld in de beide scholen. 

Met uw vertrek werd er direct door teamleden en veel ouders doorgepakt en werden de 

beide schoolgebouwen rijkelijk versierd voor de donkere dagen van december. We gaan 

richting Kerst en het daarbij horende kerstdiner op de Tweemaster. 

Gedurende deze periode vergeten wij onze “Lissese ouderen” niet. Leerlingen en ouderen 

ontmoeten elkaar op school en daarbuiten. Samen maken we er een gezellige tijd van. 

De kinderen knutselen voor de ouderen en interviewen hen in de hogere groepen. Ook 

heeft onze leerlingenraad gezorgd voor een nieuwe invulling van het Kerstcircuit voor 

kinderen. 

Op donderdagavond 20 december zullen wij samen met uw kind heerlijk genieten van de 

meegebrachte lekkernijen. Wij nodigen u namens medezeggenschapsraad en ouderraad 

van harte uit om deze avond gezellig gezamenlijk af te sluiten met elkaar op het 

schoolplein. 

Met oog op het nieuwe kalenderjaar en onder het motto “samen maken wij de school” 

zullen wij in 2019 werken aan onze externe communicatie middels een nieuw platform, 

de Nederlandse dalton vereniging zal onze school bezoeken en in het vroege voorjaar 

zullen wij u vragen om een ouder- tevredenheid- enquête vragenlijst in te vullen. Verder 

zullen wij werken tijdens de projectweken aan “Space op de Tweemaster” en geven wij 

een goed vervolg aan het schooljaar 2018-2019 middels het daltononderwijs.  

Mochten wij u persoonlijk niet kunnen spreken, rest ons u allen een fijne tijd, een goed 

uiteinde van 2018 en een gelukkig en een gezond 2019 toe te wensen. 

Mede namens alle teamleden. 

Graag tot ziens in januari 2019. 

Barbara Bosveld en Jerry Leepel 

 

personeel:  

Juf Hester is weer terug in groep 7 GD. Na enkele dagen van verlof zijn wij blij dat ze er 

weer is. Juf Cindy en juf Barbara hartelijk dank voor het invallen in de groep. 

Juf Andrea en haar gezin hebben twee prachtige dochters mogen welkom heten. Saar en 

Juul zijn op 30 november jl. ter wereld gekomen. Moeder en dochters maken het goed. 

Wij wensen de familie Oolbekkink alle geluk en gezondheid toe.  

 bron: familie Oolbekkink. 



 

 

Digiduif naar Parro: 

Op de Tweemaster vinden wij het fijn om open en transparant te communiceren. Onze 

maandelijks nieuwflits en sinds dit schooljaar het periodieke klassennieuws helpen om u 

te informeren over allerlei zaken op en rondom school. Onze Facebook pagina geeft u 

een kleine inkijk in datgene wat op onze school gebeurt en op onze website vindt u 

allerlei informatieve zaken over onze school. 

Wij zijn tevreden over deze middelen en daarom zullen wij ter vervanging van Digiduif 

een vergelijkbaar platform zoeken om te communiceren met u als ouders. 

Zoals wij u eerder vermeldden, stopt Digiduif per 1 maart 2019 te bestaan. Zij gaat 

verder onder de naam Social schools. 

Wij zullen dit moment gebruiken om over te stappen op Parro. Dit programma maakt 

onderdeel uit van ons administratiesysteem Parnassys. (leerlingdossiers etc.) Parro 

maakt gebruik van veel dezelfde functies die u reeds gebruikte met Digiduif. 

Houdt u a.u.b. rekening met het feit dat het platform op de computer altijd meer 

functies mogelijk maakt dan op een “smartphone”. 

Eén groot verschil is dat uw absentiemelding via de app niet meer lukt, behalve als u een 

“gesprek” met de leerkracht aangaat (dit wijst zich vanzelf bij gebruik). 

Een ander groot verschil is dat u persoonlijk contact kunt opnemen met de leerkracht. Er 

is een zogenaamde gesprekken-functie beschikbaar. 

Nieuwe functies zijn: oproep voor hulpouders, antwoorden via de app, activiteiten 

aanmaken, foto’s en of filmpjes delen met individuele ouders en of gehele groep. Dit 

voldoet met toestemming van u aan de AVG. (Algemene Verordening Persoonsgegevens)  

U kunt op uw telefoon de app van Parro downloaden. Vervolgens zullen wij uw account 

koppelen en gebruiken wij hiervoor het e-mailadres dat bekend is bij ons in Parnassys. 

Wij houden rekening met een opstartfase en kennismakingsfase. Ook met uw hulp en 

inbreng denken wij redelijk snel gewend te zijn aan ons nieuwe systeem.  

U kunt dit ook thuis voorbereiden: 

App parro downloaden op uw smartphone. 

WParro online bekijken middels volgende link:  

https://parro.education/ouders/ 

Tot ziens op Parro, team obs Tweemaster.  

https://parro.education/ouders/


 

TSO NIEUWS  nov./dec. 

 

Bij de overblijf hebben we een “Spel van de maand”. In de maand november was dat 

“Kingen”. In de maand december spelen we “Rope skipping in/ out”. Gymmeester Frank 

zorgt voor de uitleg  en introductie tijdens de gymlessen. Zo hebben we elke maand een 

ander spel. Tevens spelen de kinderen erg leuk met al het nieuwe speelgoed wat wij 

hebben aangeschaft, zoals paardentuigjes, ballen, springtouwen, diabolo’s en de hockey 

set.  

 

Afgelopen maand zijn er een aantal ouders ons overblijfteam komen versterken. 

Daar zijn wij heel erg blij mee. Nog steeds kunnen wij echter enthousiaste ouders 

gebruiken, met name op de G. Doustraat. Ook zijn wij op zoek naar invalkrachten, als 

één van de vaste overblijfouders uitvalt. De vergoeding is € 10,- per overblijf beurt. 

Lijkt het u leuk om ons team te komen versterken? Meldt u dan aan bij Margo Lijten 

margo.lijten@tweemasterlisse.nl of Vera de Beer vera.debeer@tweemasterlisse.nl 

 

Het overblijfteam wenst u fijne feestdagen en een gelukkig Nieuwjaar. 

 

Schoolbasketbaltoernooi voor groepen 5 t/m 8 (herhaling) 

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. 

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:margo.lijten@tweemasterlisse.nl
mailto:vera.debeer@tweemasterlisse.nl
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf82ONBy2JUeB_Lmax2qo0Qh8yEZZDyOP2d5CHaZuF8C572-A/viewform


 

Wist u dat? 

...wij nog steeds oude batterijen verzamelen. 

…wij, als school, nog steeds sponsoring ontvangen van ouders die de school opgeven bij 

online-bestellingen middels sponsorkliks. 

...enkele teamleden intermediair zijn voor sport- en cultuurfonds aanvragen. 

...collega’s verschillende kerstliedjes aanleren via de gitaar. 

...Het Kerstkoor druk is met oefenen voor donderdagavond. 

...ouderen van o.a. Berkhout onze school bezoeken en hun kerstverhalen vertellen aan 

onze kinderen. 

...wij op maandag 17 december jongstleden de technobiel hadden staan voor de groepen 

6-7-8. https://www.youtube.com/watch?v=o5JJtgAHzAc. Met dank aan een enthousiaste 

ouder van de locatie Nassaupark. 

...wij ons “School op Seef” vignet hebben verlengd en ons is uitgereikt afgelopen 

woensdagochtend. 

...u het klassennieuws elke maand op onze website kunt terugvinden. 

...verlofaanvraagformulieren via de website te downloaden zijn?

 

Fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=o5JJtgAHzAc


 

 

 

sponsorkliks 

Met SponsorKliks kan je nu zelf een financiële bijdrage leveren aan jouw sponsordoel, 

zonder dat het jou een cent extra kost!  

Bestel online een pizza via Thuisbezorgd en jouw sponsordoel ontvangt hiervoor geld in 

de clubkas. 

Via de categorieën boven in het menu kan je tevens bij diverse webwinkels als 

Wehkamp, Bol.com, Coolblue, Booking.com en Expedia bestellen. Een percentage van 

het aankoopbedrag gaat dan ook naar uw sponsordoel. En nogmaals, het kost jou niets 

extra!  

Wil je jouw school ook GRATIS sponsoren? Zorg er dan voor dat je voortaan jouw online 

aankopen doet via de SponsorKliks pagina van jouw school. Voor jou een kleine moeite, 

voor jouw school directe inkomsten. Stel je eens voor wanneer alle ouders / leden dit 

zouden doen? Vertel dit daarom door aan andere mensen die jouw school een warm hart 

toedragen.  

Hoe werkt het?  

Heel simpel. Webwinkels betalen een commissie voor elke bestelling die via 

SponsorKliks.nl wordt gedaan. 75% van deze commissie storten wij op de bankrekening 

van jouw vereniging. Of je nu rechtstreeks naar bijvoorbeeld Bol.com gaat of je gaat via 

SponsorKliks.nl naar de site van Bol.com, je betaalt hetzelfde. Alleen in het laatste geval 

keert Bol.com ons een commissie uit en profiteert jouw vereniging hier direct van! Let 

op: geen commissie op boeken. In Nederland geldt per wet een vaste boekenprijs, 

hierdoor mag GEEN commissie op boeken worden gegeven.  

Waarom SponsorKliks?  

SponsorKliks is al sinds 2011 actief en wordt door de hoge omzetten die wij leveren bij 

de meeste winkels in het hoogste commissie segment geplaatst. Doordat duizenden 

verenigingen actief deelnemen kunnen wij zeer goede, en regelmatig exclusieve, 

commissie-afspraken maken met winkels. Door deze schaalvoordelen keert SponsorKliks 

de hoogste netto commissie uit in de markt!   



 

Tweemaster evenementen commissie (TWECO) herhaling! 

 

 

Lisse, november 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. Wij vragen u daarom 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 

  



 

 

 

SKOL & Brede school Nassaupark 

Brede School Nassaupark biedt kinderen van 0 tot 12 jaar een dag arrangement op 

kinderdagopvang, speelschool en op de BSO. 

  

Kinderdagverblijf en Speelschool 

Sinterklaas is weer naar Spanje vertrokken en volgende week  

zal de kerstman er in zijn plaats komen. Omdat deze periode 

voor veel kinderen spannend en intensief is, werken we in 

deze periode niet met een officieel Puk thema. Wel blijft onze 

vrolijke vriend Puk een rol spelen in deze periode van feesten. 

Zo kan Puk een veilige en vertrouwde factor zijn voor de 

kinderen. We spreken in de kring over de en de aftelkalender 

met daarop alle dagen tot kerstavond. Samen zingen we 

vrolijke kerstliedjes en luisteren we naar voorleesverhalen 

over Kerst. Puk zal ook verkleed zijn als kerstman. 

En ook de huishoek wordt met de kinderen sfeervol ingericht 

met een mooie kerstboom. Er zijn kleren de kerstman te 

vinden. Tijdens het sporten staat Kerst ook in de hoofdrol. 

  

BSO de Wirwar 

Onze workshops zijn nog in volle gang! We leren allemaal coole 

dingen: 

 

Zo is er een workshop schminken en make-upen, maar ook hoe verzorg je jezelf en hoe                

kun je je haren leuk maken. Er wordt zelfs heerlijk badzout gemaakt met elkaar! 

Er zijn verschillende actieve workshops in de gymzaal waar je je lekker uit kunt leven.               

Er staan drie verschillende sporten centraal: voetbal, volleybal en basketbal. We maken            

kennis met deze sporten, oefenen verschillende technieken en strijden er op los! 

  

Ook boetseren we klei en het maken we een knikkerbaan. Dat zijn we aan het               

ontdekken tijdens de gave workshops! 

  

En heerlijke geuren komen je tegemoet uit de keuken! Kinderen maken met elkaar             

weer de lekkerste gerechtjes 

  

Daaromheen zijn we natuurlijk ook actief bezig met Kerst! We verzinnen creatieve            

activiteiten rond het thema, lezen er boeken over en zingen de gezellige liedjes.  

  

Interesse in de speelschool of BSO? Voor   meer   informatie   kun   je   bellen

naar   0252- 418277 of   mailen naar info@skolkinderopvang.nl. 


