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Belangrijke data
Vrijdag 29 maart

Nieuwsflits #8

Woensdag 3 april

Schoolvoetbal jongens groepen 7-8

Donderdag 4 april

Daltonvisitatie Nederlandse Dalton Vereniging op
beide locaties.

Vrijdag 5 april

Theoretisch verkeersexamen groepen 7.

Maandag 8 april

Praktische verkeersexamen groepen 7.

Woensdag 10 april

Schoolvoetbal meisjes groepen 7-8

Dinsdag 16 april

Eindtoets primair onderwijs CITO groepen 8

Woensdag 17 april

Eindtoets primair onderwijs CITO groepen 8
Schoolvoetbal mixteam groepen 5-6

Donderdag 18 april

Eindtoets primair onderwijs CITO groepen 8

Vrijdag 19 april (aanvulling op vakantierooster
website)

Goede vrijdag. Leerlingen zijn vrij.

Maandag 22 april

2e Paasdag. Leerlingen zijn vrij.

Dinsdag 23 april

verkeerslessen GD groep 1 t/m 6

Woensdag 24 april

verkeerslessen NP groep 1 t/m 6

Woensdag 24 april

Vergadering medezeggenschapsraad
Fietslessen op het plein. Fiets mee aub.

Vrijdag 26 april

Koningsspelen gemeente Lisse

Maandag 29 april tot en met vrijdag 10 mei

Meivakantie. Leerlingen zijn vrij

Dinsdag 30 april

Uiterlijke betaaldatum schoolreis 1-7

Maandag 13 mei

Weer naar school!

zaterdag 30 mei

Uiterlijke betaaldatum schoolkamp groep 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 in de berichten van Parro.
Veel leesplezier.

Team obs De Tweemaster.

Algemeen:
We zijn overgestapt naar Parro. Waar een enkele ouder nog gebruik maakt van de
afwezigheidsmelding via Digiduif vragen wij u om spoedig over te stappen naar Parro en
korte gesprekjes aan te gaan met de leerkracht. (Heeft u Digiduif reeds verwijderd van
uw telefoon?)
Hartelijk dank dat u spoedig bent overgestapt naar ons nieuwe platform. Voor ons is het
ook nog even wennen, maar iedere dag komen we achter nog meer mogelijkheden tot
het gebruik van de Parro app. Sommige groepen hebben zelfs hun vervoer reeds
geregeld via de App. (hoeveel plekjes had u in de auto??)

Ook zijn wij met de Tweemaster opgestegen tot grote hoogte om de ruimte verder te
ontdekken. Een goed begin van het project met een toneelstukje en filmpjes van André
Kuipers zorgden ervoor dat de kinderen zeer enthousiast en betrokken te werk gingen.
Filmpjes, collages, posters, uitjes, gastlessen, verhalen en tekeningen werden dagelijks
gemaakt rondom dit thema. Bent u ook geweest bij de afsluitende film? (Wegens privacy
plaatsen wij deze film niet op onze website of binnen Parro.)
Verder willen wij u al laten weten dat wij op de achtergrond druk bezig zijn met de
bezetting van collega’s voor het komend schooljaar. Wij zoeken ook nog per heden tot
de zomervakantie een onderwijsassistent voor 0,4 wtf. Weet u iemand? Neemt u zo
spoedig mogelijk contact op met de directie van de school.
Helaas voor ons als school, maar fijn voor meester Aad, heeft hij te kennen gegeven aan
het eind van dit schooljaar te verhuizen naar Baarn. Wij feliciteren hem van harte en
wensen hem aldaar alle geluk. Fijn dat hij dit schooljaar met groep 7 NP afrondt. Met zijn
aanstaande vertrek en mogelijk mutaties zijn wij ons nu reeds aan het oriënteren op de
komst van nieuwe (vooral bovenbouw) collega’s.
Als laatste willen wij vragen om over te gaan tot betaling van de factuur voor het
schoolreisje en of de factuur voor het schoolkamp van groep 8. Mocht u de vrijwillige
ouderbijdrage aan de TWECO nog niet hebben overgemaakt, dan gaarne ook uw
aandacht hiervoor. Dan kunnen we gezamenlijk blijven werken aan het onderwijs van uw
en onze kinderen.
Fijne periode gewenst en graag tot ziens op school. Mede namens alle collega’s.

Barbara Bosveld en Jerry Leepel

Parro
Afgelopen periode 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). Tot op heden krijgen wij veel positieve
reacties van ouders die even kort contact hebben gehad met de leerkracht(en) via de
Parro App.
Tips om met Parro te werken:
1. Check uw gegevens bij instellingen.
2. Bij veel agendameldingen, gebruik de … (3) puntjes in het keuzemenu om
vervolgens: markeer alle items als gelezen (blauw) in te drukken.
3. Ziek- of afwezigheidsmeldingen! start een gesprekje met de betreffende
leerkracht van die dag. Of bel met school. Voor 8:45 uur. Hartelijk dank voor het
doorgeven.
4. Om het overzicht te behouden van allerlei agendapunten gebruik de knop
vandaag. Rechts bovenin bij de agenda.
5. Op de computer werken met Parro is ook prettig en overzichtelijk.

Piano gift.
Eind maart heeft Dhr. D. Betlem op de locatie Nassaupark ons een piano geschonken.
Samen met meester Jerry en meester Aad heeft dhr. Betlem de piano geplaatst in de
aula van de school op locatie Nassaupark. Heel erg bedankt namens alle leerlingen en
collega’s van de school. Dank aan de familie Walthaus voor het transport.

Schoolzwemkampioenschappen
Zaterdag 16 maart waren de schoolzwemkampioenschappen in Sportcentrum De
Waterkanten. Veel enthousiaste leerlingen hadden zich opgegeven voor dit
sportevenement. Maar liefst 4 teams hebben onze school vertegenwoordigd. Team
Tweemaster GD2 heeft de 2e plaats weten te behalen. Individueel zijn er leerlingen per
bouw in de prijzen gevallen. Bij de wedstrijdzwemmers uit de bovenbouw is Caitlin
(groep NP 7) op de 2e plaats geëindigd en Fleur (groep NP 8) op de 3e plaats. Onder de
niet-verenigings-zwemmers kunnen wij melden dat Lotte (groep NP 8) de 1e-plaats heeft
behaald. Gefeliciteerd!

Ontzettend trots zijn wij op al onze leerlingen die hebben meegestreden. Ook alle ouders
bedankt die zo enthousiast waren om een team te begeleiden. Volgend hopen we op
weer zo'n mooi resultaat!
Tennisclinic
Afgelopen maand hebben alle kinderen uit groep 3 t/m 8 tijdens de gymles kennis
gemaakt met de tennissport. Echte tennistrainers van LTC Lisse waren bij ons op
bezoek. Er werd fanatiek meegedaan door de kinderen.
Is uw kind nog op zoek naar een leuke sport? Wie weet is tennis wat voor hem of haar!
Meester Frank

WMKPO leerlingen / WMKPO ouders
Waar wij u sinds vorige week hebben gevraagd (reeds 127 ouders van de 433 benaderde
ouders hebben ingevuld) om de oudervragenlijst in te vullen (5 minuten), hebben wij dit
reeds eerder gevraagd aan onze leerlingen uit groepen 6-7-8.
Hieronder ziet u de samenvatting van de uitslag. De gestelde norm is 3. De leerlingen
kunnen scoren tussen 1-2-3-4 (5 is niet van toepassing)
Beoordeelde thema's bij ruim 140 leerlingen!
Veiligheidsbeleving

3,55

Fysieke veiligheid

3,61

Het optreden van de leraar

3,28

Sociale veiligheid

3,64

De opstelling van de leerling

3,27

Psychische veiligheid

3,66

Welbevinden

3,37

Materiële zaken

3,66

Conclusie: De leerlingen scoren onze school op meer dan een ruim voldoende/goed met
een 8,6 als rapportcijfer. Wij zijn dan ook super trots op dit behaalde resultaat.

Humanistisch vormingsonderwijs (HVO)
Leerlingen uit groepen 4 tot en met 7 ontvangen eind maart of begin april de
mogelijkheid tot inschrijving voor humanistisch vormingsonderwijs. Deze ontvangen wij
graag zo spoedig mogelijk retour. Om zodoende de inschrijving bij
www.vormingsonderwijs.nl in orde te maken.

Beste ouders,
Op donderdag 4 april wordt onze school bezocht door visiteurs van de Nederlandse
Dalton Vereniging. Zij komen kijken wat er de afgelopen jaren, sinds wij officieel
Daltonschool geworden zijn, veranderd/verbeterd hebben binnen onze
Daltonontwikkeling.
In de vorige nieuwsbrief liet ik u weten dat ons Daltonboek en het visitatieverslag dat wij
van tevoren hebben ingevuld, op de post zijn gegaan naar de visiteurs van Nederlandse
Dalton Vereniging.
Het Daltonboek van de Tweemaster staat ook op de website:
https://www.tweemasterlisse.nl/dalton/
De visiteurs willen ‘s ochtends graag praten met ouders van de school. Om hen een goed
beeld te geven van onze school hebben we ouders benaderd die een rol spelen binnen de
MR of de Tweco, ouders die leerlingen hebben in de onderbouw of juist in de bovenbouw
en ouders die nog niet zo lang bij ons op school rondlopen (door verhuizing etc.).
De visiteurs zullen tevens in gesprek gaat met drie leerlingen van de leerlingenraad van
beide locaties.
De leerlingen van de leerlingenraad die niet in gesprek gaan met de visiteurs zullen ‘s
morgens om 8.15 uur de visiteurs rondleiden ze kunnen dan iets vertellen over wat doen
we tijdens de inloop, welke regels gelden er tijdens het zelfstandig werken, enz.
Wij kijken uit naar deze donderdag 4 april en we houden jullie op de hoogte.
Met vriendelijke groeten,
Diana Passchier
Daltoncoördinator

Medezeggenschapsraad
Beste ouders/ verzorgers,
Wij brengen u graag op de hoogte van wat er besproken is tijdens de afgelopen MR
vergadering:
Adjunct directeur:
Op deze vergadering was Barbara te gast en zij vertelde dat ze hier met plezier werkt.
Ze vindt het fijn om te zien dat er veel eigenaarschap is bij het team. Barbara vindt het
ook goed om te zien dat geen daltonschool hetzelfde is. Voorheen werkte zij ook op een
daltonschool en daar worden weer andere dingen gedaan. We gaan er samen voor
zorgen dat gemaakte afspraken en proeftuintjes nog beter worden geborgd.
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
Dhr. John Debisarun was ook aanwezig om te vertellen over de beslissingen die de GMR
de afgelopen tijd heeft genomen. Goed om te weten is dat er binnen onze stichting
weinig ziekteverzuim is. Dit is natuurlijk heel fijn en hierdoor besparen ze veel geld. De
stichting staat er financieel goed voor. Er wordt nog bekeken wat ze met het resterende
geld kunnen gaan doen.
Verschillende plannen
Verder zijn het schoolplan, een deel van het veiligheidsplan en het jaarplan besproken in
het algemene gedeelte. Er bestaat sinds kort een kant-en-klaar format voor een
schoolplan. De Tweemaster behoudt gewoon zijn eigen schoolplan, omdat deze
persoonlijker / op maat is.
Werkverdeling/ CAO primair onderwijs
Een ander punt op de agenda was het werk verdelingsplan en de CAO primair onderwijs.
Hiervoor geldt dat de invloed van personeel op de verdeling van het werk bij de meeste
scholen nog veel groter moet zijn. Op de Tweemaster gaat dit echter al goed, maar kan
nog beter! Denk bijvoorbeeld aan het vakantierooster e.d. Het personeel gaat hier
binnenkort mee aan de slag.
Kwaliteitsimpuls
Er is een extra bedrag per leerling aan iedere school binnen de stichting uitgekeerd. Voor
dit geld is er een extra chromebook kar gekocht en zijn de Wifi- punten geïnstalleerd.
Bibliotheekboeken zijn aangevuld, atlassen zijn vernieuwd, onze externe muziekdocent
wordt hieruit gefinancierd en de methode Pennenstreken is betaald middels deze gelden.
Werkdruk Gelden
In het voorjaar gaan we de inzet van de werkdruk gelden evalueren binnen de
Tweemaster.
Ouder vacature
Wij zijn nog steeds op zoek naar enthousiaste ouders om de oudergeleding van de MR te
versterken. Heeft u interesse? U kunt altijd een vergadering bijwonen om te kijken of het
iets voor u is.
mede namens de andere leden van de medezeggenschapsraad.
Met vriendelijke groet, Hester van Harskamp

Verkeerscommissie:
Beide groepen 7 zijn druk bezig met de voorbereiding voor het verkeersexamen.
Maandag 25 maart jl. was de (jaarlijkse) fietsenkeuring op het NP; met behulp van
Geke, onze verkeersouder. Op woensdagochtend 3 april gaat onze verkeersouder Willem
de fietsen keuren op de GD.
Het theoretisch verkeersexamen voor beide groepen 7 is op vrijdag 5 april en het
praktisch verkeersexamen is op maandagochtend 8 april. We wensen groepen 7 veel
succes met het verkeersexamen!
Ook staan er weer fietslessen voor groepen 3 t/m 6 gepland op dinsdagochtend 23 april
op de GD en op woensdagochtend 24 april op het NP. Hierover meer informatie in onze
Parro-app per groep.
U kunt zich opgeven om ons hierbij te helpen! Dank alvast.
Tevens zijn wij nog op zoek naar enthousiaste verkeersouders voor beide locaties. U
kunt informatie hierover inwinnen bij onderstaande leerkrachten.
Namens de verkeerscommissie.
juf Tineke.dehaas@tweemasterlisse.nl en juf Anke.nederpel@tweemasterlisse.nl

Wist u dat?
… het spel van de maand april ‘mijnenveger’ heet. En meester Frank dit spel ook uitlegt
tijdens de gymlessen.
… wilt u ook een gift doen of iets anders voor de school en haar kinderen. Neem contact
met ons op via info@tweemasterlisse.nl.
… batterijen nog steeds worden ingeleverd bij ons op school. Stichting STibat dit
verzorgt.
… onze film over het project ruimte heel veel keer bekeken is. Dank voor uw komst bij
de afsluiting. Sommige onderbouwgroepen de film nog elke ochtend hebben getoond bij
binnenkomst.
… de kinderen hebben genoten van de uitjes tijdens het project. Dit is o.a. mede
mogelijk gemaakt door de financiële impuls vanuit Tweco. Ook onze dank voor het
vervoer en begeleiding van onze leerlingen door veel ouders.
… onze open dag goed bezocht is door zowel huidige ouders van school en nieuwe
ouders. Daarnaast verzorgen wij veel rondleidingen tussentijds voor geïnteresseerden.
… de beste reclame voor school nog steeds “mond op mond” reclame is. Helpt u mee?
… de factuur voor het schoolkamp groepen 8 reeds verspreid is via Parro.
… de factuur voor het schoolreisje groepen 1-7 reeds verspreid is via Parro.
...de vrijwillige ouderbijdrage ook voldaan kan worden aan de TWECO.
… het schoolvakantierooster 2019-2020 goedgekeurd is door zowel MR als directies
primair onderwijs te Lisse en deze terug te vinden is op onze website. De studiedagen
zullen hier nog aan worden toegevoegd.
… https://www.parnassys.nl/producten/modules/parro/ouders
Bijlagen bij deze nieuwsflits:
●
●
●
●
●
●
●

vanuit de Tussenschoolse opvang. “Oproep hulpouders”
vanuit het bestuurskantoor. “vacature Raad van Toezicht”
factuur (herhaling) schoolreis groepen 1-7
factuur (herhaling) schoolkamp groepen 8
informatie vanuit de vakleerkracht humanistisch vormingsonderwijs
Paasworkshop uitnodiging stichting Kreda
dalton-artikel uit tijdschrift over gepersonaliseerd leren en dalton.

