
 

 

Nieuwsflits # 6 

 1 februari 2019 

Belangrijke data 

Vrijdag 1 februari Nieuwsflits #6 

Maandag 4 februari Vergadering medezeggenschapsraad  

Vrijdag 15 februari  Winterrapport mee naar huis 

Dinsdag 19 februari Rapportgesprekken 

Donderdag 21 februari Rapportgesprekken 

Vrijdag 22 februari Nieuwsflits #7 

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

Maandag 25 februari tot en met vrijdag 1 

maart  

Voorjaarsvakantie. 

 

Maandag 4 maart Studiedag teamleden. Leerlingen zijn vrij 

Dinsdag 5 maart Leerlingen weer naar school. 

Dinsdag 5 maart tot en met 22 maart Projectweken. Informatie volgt. 

Vrijdag 19 april (aanvulling op 

vakantierooster website) 

Goede vrijdag. Leerlingen zijn vrij. 

Vrijdag 31 mei (aanvulling op 

vakantierooster website) 

Na Hemelvaart. 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. 



 

 

Algemeen: 

Het nieuwe jaar gezond en wel begonnen. Fijn dat jullie er allemaal weer zijn. We zitten 

midden in onze CITO-toetsronde met de leerlingen en zijn benieuwd naar onze 

tussenresultaten. Komende periode zullen wij deze wederom analyseren en op vrijdag 15 

februari gaat het winterrapport met uw kind(eren) mee naar huis. Om u vervolgens 

(samen met uw kind) de week daarop uit te nodigen voor een gesprek. 

Mocht u onverhoopt, ondanks de jaarplanning niet kunnen, dan neemt u zelf contact op 

via mail met uw leerkracht(-en).  

Bij deze nodigen wij u van harte uit om onze vragenlijst voor ouders ter zijner tijd in te 

vullen. Onze kwaliteitscyclus vereist de input van zowel ouders, leerlingen en 

leerkrachten. In de maanden februari / maart gaan wij hier mee aan de gang. Graag uw 

aandacht hiervoor. 

Verder zal in de maand maart het open huis zijn van onze school. Deze woensdag 20 

maart bent u ook van harte welkom om een kijkje te nemen op school. In de 

voorbereiding zijn wij reeds bezig om dan ook ons jaarlijkse projectweken af te sluiten. 

Een leuk moment om samen met uw kind te kijken naar al het gemaakte en geleerde. 

(Informatie volgt). 

Ook zijn wij op school wekelijks bezig met rondleidingen (vooral op het Nassaupark) dit 

resulteert in een nieuwe aanwas van kinderen. Bij het navragen aan deze potentieel 

nieuwe ouders, blijkt dat u, als huidige ouder positieve geluiden over onze school naar 

buiten brengt. Heel fijn om dat terug te krijgen en daarom denken wij dat wij ook op de 

goede weg zijn om de grote natuurlijke uitstroom van kinderen in de groepen 8 

grotendeels op te vangen met nieuwe aanwas. Zowel zij-instroom, verhuizers als nieuwe 

aanwas van kinderen zijn van harte welkom bij ons op school. 

Als laatste wil ik u ook mededelen dat de teamleden van De Tweemaster zich zeer goed 

(extra) inzetten om eventuele zieke collega’s op te vangen. Ambulante collega’s, 

LIO-stagiaires en duo-partners staan voor de groepen om zodoende het onderwijs aan 

uw kind(eren) te waarborgen en te continueren. Hier zijn wij als directieleden / 

teamleden dan ook zeer blij mee. 

 

Barbara en Jerry 

 

Oproep midden- en bovenbouw! 

Gelukkig gaat het heel vaak goed, maar het kan weleens gebeuren dat een leerling een 

ongelukje heeft en graag iets schoons aan wil trekken; ook kinderen in de middenbouw 

en bovenbouw. 

Wij zijn dringend op zoek naar onderkleding en bovenkleding in de wat grotere maten 

zodat we voor alle kinderen reserve in huis hebben. Dus, heeft u nog wat in de kast wat 

wij goed kunnen gebruiken dan zien we dat graag tegemoet! 

Team De Tweemaster 



 

 

Tussenschoolse opvang 

Na ons bericht in de vorige Nieuwsflits en de oproep op Facebook hebben wij een aantal 

nieuwe overblijfmedewerkers mogen verwelkomen. Zowel op de locatie NP als GD.Wij 

zijn hier heel erg blij mee. Wij kunnen nog steeds nieuwe krachten gebruiken. Dus als u 

gezellig met de kinderen wilt eten en buitenspelen dan bent u ook van harte welkom. 

Aanmelden kan als oproepkracht, via Margo Lijten locatie NP en Vera de Beer locatie GD. 

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

Het spel van de maand is iedere keer weer een succes mede dankzij meester Frank die 

per maand een nieuw spel bedenkt en dit tijdens de gymlessen  introduceert. Voor de 

maand januari is dit “Water en Vuur “  

In week 8 (18 t/m 22 februari 2019) zal de tweede incasso ronde plaatsvinden. 

Tot zover een bericht van de TSO 

juf Vera en juf Margo 

 

 

 

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 Facebookpagina 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). 
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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. 

Wilt u Parro online bekijken middels volgende link:  

https://parro.education/ouders/ 

Tot ziens op Parro, team obs Tweemaster. 

 

 

  

https://parro.education/ouders/


 

 

Wist u dat? 

...wij nog steeds oude batterijen verzamelen. 

... Een gezond tussendoortje wenselijk is. Zo min mogelijk chocolade AUB. (i.v.m. 

viezigheid) 

… op zoek zijn naar kleding (ook in grotere maten) i.v.m. “ongelukjes” 

… ons daltonboek op de website terug te vinden is en alle documentatie dit weekend 

verstuurd wordt voor onze visitatie in april. (We zijn hiermee ruim op tijd) 

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

... de kinderen genieten van de aanwezigheid van de chromebooks. 

… wij onze verslaglegging op orde aan het brengen zijn voor de daltonvisitatie van 

donderdag 4 april a.s. 

… wij verlofaanvragen binnenkrijgen rondom “luxe verzuim” en deze moeten afkeuren. 

...Onze leerplichtconsulent dhr. Budhathoki komt kennismaken op school in de maand 

februari. 

...verlofaanvraagformulieren via de website te downloaden zijn? 

...wij op zoek zijn naar ouders die gastlessen willen verzorgen rondom het thema 

“ruimte”  in de maand maart. Neemt u hiervoor contact op met 

marissa.brinkhof@tweemasterlisse.nl 

...mevrouw Wendy den Elzen (ouder van school) typelessen wil gaan verzorgen (tegen 

betaling, na schooltijd) vanaf begin maart op de locatie GD. Vorig jaar was dit op de 

locatie NP. informatie volgt. 

… De kinderen van de beide groepen 8 samen met hun ouders naar open dagen van het 

voortgezet onderwijs gaan. 

...Zieke kinderen tijdens onze CITO toetsweken veel extra werk opleveren, vooral 

organisatorisch, maar wij daar altijd weer uit komen met elkaar. 

...U en uw kind steeds minder fietsen op de stoepen rondom de school en dat u de hond 

goed aangelijnd houdt. Dank daarvoor. Samen maken we een veilige omgeving voor u, 

uw kind en ons. En roken in het bijzijn van een kind, deed u al niet toch?? 

Fijn weekend gewenst! Teamleden obs De Tweemaster. 
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