
 

 

Nieuwsflits # 7 

22 februari 2019 

Belangrijke data 

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. (RUIMTE) 

Woensdag 20 maart Open Huis. Hoort zegt het voort! 

Woensdag 20 maart kieslokaal locatie Gerard Doustraat 

vrijdagochtend 22 maart afsluiting projectweken. 

Vrijdag 19 april (aanvulling op 

vakantierooster website) 

Goede vrijdag. Leerlingen zijn vrij. 

Vrijdag 31 mei (aanvulling op 

vakantierooster website) 

Na Hemelvaart. Leerlingen zijn vrij. 

Vrijdag 28 maart Nieuwsflits #8 

 

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: 

“Ruimte” op de Tweemaster. Vanaf dinsdag 5 maart gaan de thema projectweken over 

de ruimte. Verschillende uitjes en gastlessen staan gepland en op maandag 4 maart 

tijdens onze studiedag zullen wij het project nog verder vormgeven en voorbereiden. Op 

woensdagochtend 20 maart tijdens ons open huis bent u natuurlijk  van harte welkom 

om te komen kijken naar het gemaakte werk en (dalton)lessen bij ons op school mee te 

doen. Hoort zegt het voort. 

Op vrijdagochtend 22 maart zullen wij het project met u afsluiten middels een gemaakt 

product door leerlingen, waar wij u op een later tijdstip over zullen informeren. Noteert u 

deze data alvast in de agenda. Graag tot dan. 

In de maand maart nodigen wij u ook van harte uit om onze “vragenlijst voor ouders” in 

te vullen. Op beide locaties zullen in de hal chromebooks klaar staan zodat u de korte 

vragenlijst direct digitaal kunt invullen. Onze kwaliteitscyclus vereist de input van zowel 

ouders, leerlingen en leerkrachten. Alvast bedankt voor de moeite. 

Al onze BHV-ers worden woensdagmiddag 6 maart weer bijgeschoold in het ontruimen, 

blussen van branden en de EHBO. Sinds kort hangt op het Nassaupark een AED 

apparaat. Ook daar kunnen de BHV-ers mee omgaan. Het geeft altijd weer een veilig 

gevoel als First Respons de certificaten uitdeelt. 

Zoals eerder vermeld stroomt de kleutergroep op het Nassaupark vol met vierjarigen. 

Vanuit het bestuur zijn er middelen beschikbaar gesteld om een instroomgroep te 

starten zodat het voor de jonge kinderen en de leerkrachten plezierig leren en werken 

blijft. Op dit moment zijn we nog druk op zoek naar een leerkracht(en) die voor deze 

groep gaat staan. Er wordt zowel intern als extern gezocht naar een goede kandidaat. 

Zodra er meer informatie is, brengen wij u hiervan op de hoogte. 

Er staat voor a.s. vrijdag 15 maart een staking van het PO gepland, ondersteunt door 

het VO, MBO en het HBO. Op de Tweemaster nemen er geen collega’s deel aan de 

staking. Beide locaties zullen tot op heden volledig bezet zijn. 

Rest ons, mede namens de teamleden, jullie allemaal een fijne vakantie te wensen. 

 

Barbara en Jerry 

 

Rapportgesprekken 

Hartelijk dank voor uw aanwezigheid bij de rapportgesprekken. Steeds meer leerlingen 

komen samen met hun ouders “op gesprek”. Wij waarderen dit erg en hopen de 

volgende ronde nog meer leerlingen samen met hun ouder(s) te ontmoeten. Een 

eerstvolgende keer zal de uitnodiging verlopen via onze nieuwe kanaal: Parro.  



 

 

Parro 

Afgelopen week heeft u via uw (bij ons bekende) mailadres een uitnodiging ontvangen 

om te koppelen met Parro. Indien u deze niet heeft ontvangen, wilt u dit z.s.m. laten 

weten aan de leerkracht(-en) van uw kind(-eren). 

Na de voorjaarsvakantie zullen wij de mogelijkheden van Parro samen met u ontdekken. 

Doet u ook mee?  

● check gaarne uw NAW gegevens 

● check gaarne uw voorkeur voor notificaties.. instellingen-meldingen 

 

 

 

Gift / sponsorbeleid 

 

Op de Tweemaster hebben wij sponsorbeleid en ouders gebruiken hier veelal 

“sponsorkliks” voor bij aanschaf via de websites van verschillende digitale webshops. 

(info hierover op onze website) 

Nu is er ook een ouderpaar dat de school heeft willen sponsoren middels een gift. 

Wij zijn als school zeer dankbaar voor deze gift en hebben dan ook reeds een aantal 

zaken kunnen aanschaffen. 

● een robot voor elke locatie. 

● muziekinstrumenten op beide locaties. 

● een “greenscreen” voor beide locaties.  

 

Hartelijk dank namens alle leerlingen en teamleden van de Tweemaster!!! 

 

 

 

 

  



 

Groep 6 NP 

Een les over breuken in groep zes (NP) 

 

Juf Anja zou voor de breuken les twee appeltaarten bakken. Ze moest appels delen in 

gelijke stukken. Ook moest ze 3/4 deel van het ei-kluts in het deeg doen. Met het laatste 

1/4 deel moest ze de taart bestrijken, zodat de taart een goudkleurig laagje kreeg. 

Ook moest ze een cake bakken voor de kinderen die geen appeltaart lusten. 

En iemand wilde er chocolade bij. Dat was een goed plan, dus dat deed de juf. 

Mhmmm, dat was smullen. 

Een paar kinderen deelden de taarten. De kleine appeltaart in 6 delen, de grote 

appeltaart in 16 delen en de cake met chocolade in 20 delen. 

Iedereen begon te praten over de taarten en de cake. Iedereen vond het super lekker. Ik 

zelf heb mogen smullen van 1/6 stuk appeltaart. 

Met een volle maag begonnen we aan de opdrachten van de breuken les. 

Van Louis. (leerling groep 6 NP) 

 

 

  



 

Wist u dat? 

...het spel van de maand maart ‘zap’ heet. 

...De locatie Gerard Doustraat 20 maart ook een stemlokaal georganiseerd heeft. 

...de leerlingenraad GD het lege lokaal leerzaam heeft versierd en ingericht zodat alle 

kinderen er goed kunnen werken en het daarna netjes kunnen achterlaten. 

...batterijen nog steeds worden ingeleverd bij ons op school. 

...https://www.parnassys.nl/producten/modules/parro/ouders 

 

 

 

Fijn vakantie gewenst!  

Teamleden obs De Tweemaster. 

 

  

https://www.parnassys.nl/producten/modules/parro/ouders


 

 

 

 

OPEN HUIS  

 

WOENSDAG 20 maart 2019. 

 

Hoort zegt het voort. 

 

U bent ook van harte welkom.  

 

Volgt u een lesje mee? 


