
 

  

Nieuwsflits # 10 

7 juni 2019 

Belangrijke data 

Maandag 10 juni  2e Pinksterdag. Leerlingen zijn vrij. 

vrijdag 28 juni Nieuwsflits 11. 

Vrijdag 12 juli “Vooraankondiging” zomerfeest Tweemaster. Locatie 

Nassaupark. 

Dinsdag 16 juli Musical groep 8 Gerard Doustraat 

Woensdag 17 juli  Musical groep 8 Nassaupark 

Vrijdag 19 juli  Laatste schooldag. Aftellen 12:00 uur 

Nieuwsflits 12. 

 

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: 

Wat was het een gezellige dag om onze verjaardagen te vieren. Hartelijk dank voor alle 

lieve en mooie attenties die wij hebben mogen ontvangen. Veel verschillende activiteiten 

zijn georganiseerd en zo ook hebben wij met de kinderen prachtige groepscadeaus 

gekregen voor het feit dat wij de komende 5 jaar ons daltonschool mogen blijven 

noemen. U ook van harte gefeliciteerd met het behaalde resultaat. 

Een andere, zeer zeker niet onbelangrijke felicitatie gaat uit naar de school in verband 

met onze opbrengsten voor de eindtoets primair onderwijs. Wij hebben met de CITO 

eindtoets bovengemiddeld gescoord (537) met de beide groepen 8. Met onze 

tussenresultaten tijdens de CITO M-meting blijkt ook dat de weg omhoog gevonden 

wordt en dat er gemiddeld gezien hogere leerrendementen worden behaald. Het 

bovenstaande resultaat wordt ook verder gedeeld met onze medezeggenschapsraad, 

bestuur, onderwijsinspectie en zal openbaar gepubliceerd worden op onze website, 

schoolgids en via de website scholenopdekaart.nl. 



 

Het uitstroomniveau van leerlingen naar het voortgezet onderwijs vermelden wij in de 

eerstvolgende nieuwsbrief. 

De formatie (bemensing) van onze school is in vergevorderd stadium. Eind juni of begin 

juli sturen wij u in een apart bericht het overzicht van indeling van collega’s voor het 

nieuwe schooljaar. Fijn om alvast te kunnen vermelden is, dat wij op locatie Nassaupark 

zullen starten met 2 kleuterklassen.  

De komende periode tot aan de zomervakantie zullen nog een aantal leuke activiteiten 

plaatsvinden en houd u daarom goed onze digitale schoolkalender via Parro bij, de 

website van uw groep en onze nieuwsbrief in de gaten. Het vakantierooster voor 

komende schooljaar is reeds bekend op onze website. 

Als laatste nodigen wij u van harte uit voor ons eindfeest op vrijdagmiddag 12 juli. Wij 

zoeken nog sponsoring in allerlei vormen voor ons rad van Fortuin. Hoort zegt het voort. 

Informatie hierover volgt a.s. dinsdag. (Inleveren van sponsoring is bij juf Barbara en of 

meester Jerry.) Hartelijk dank alvast en graag tot dan. 

 

Namens alle teamleden graag tot ziens op school. 

Barbara Bosveld en Jerry Leepel 

directie 

 

 

 

 

Op weg naar het type-examen 

 

In maart is een enthousiaste groep leerlingen van zowel het Nassaupark als de Gerard 

Doustraat  met de typecursus gestart. Toen typten alle leerlingen nog op hun eigen 

manier en moesten ze flink zoeken naar de letters op het toetsenbord.  

 

Inmiddels na ruim 8 weken oefenen hebben ze alle letters leren typen en zijn ze nog een 

paar weken “meters” aan het maken om een goede typevaardigheid te krijgen. In juni 

wordt de typecursus afgesloten met een examen. Dan zal hun harde werken hopelijk 

worden beloond met een mooi typediploma! 

 

Wendy Zenden  



 

Verkeerscommissie: 

Wij willen u hartelijk bedanken voor uw inzet tijdens de praktische verkeerslessen in het 

afgelopen schooljaar. Tevens zijn we  op zoek naar nieuwe verkeersouders voor beide 

locaties, die zich willen inzetten voor goed verkeersonderwijs op onze school . Heeft u 

interesse , graag een mail naar tineke.dehaas@tweemasterlisse.nl 

 

 

 

 

 

 
 

Webinar – Opvoeden zonder straffen en belonen!  

 
 
 
Op 26 juni 2019 organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin i.s.m. Tischa Neve een webinar 
over het opvoeden zonder straffen en belonen. Het is bedoeld voor ouders met kinderen 
tussen 2 en 12 jaar.  
 
We zijn allemaal dol op kinderen. We brengen ze met liefde groot en steunen ze daar waar we                  
kunnen, zo goed als we kunnen. Behalve leuk is het opvoeden van kinderen ook een hele                
uitdaging en ontdekkingsreis. En daarom is een beetje inspiratie soms best fijn en handig. In dit                
webinar, een lezing die je thuis kan volgen achter je computer, krijg je die volop! 
 
Tischa Neve, kinderpsycholoog en opvoedkundige, neemt je op een heldere, praktische en            
laagdrempelige manier mee in haar visie op opvoeden zonder straffen en belonen. Zij vertelt wat               
de kanttekeningen van straffen en belonen zijn en wat het oplevert als je het anders aanpakt. En                 
natuurlijk legt ze uit hoe je dat kunt doen. 
 
Dit webinar vindt plaats op woensdag 26 mei 2019, van 20.30 tot 21.30 uur. 
Meld je snel aan voor de gratis CJG-webinar via www.cjgcursus.nl 
 
 
 

Zweten & Eten, Leukste Food Truck Festival van de bollenstreek  
 
Zweten voor een goed doel, eten met een goed gevoel  
 

Foodtruck en run-bike-run festival Lisse  
Wegens enorm succes organiseren Rotary Lisse-Bollenstreek en Rotaract-Bollenstreek (een 
serviceclub voor young-professionals) voor derde maal op rij Zweten&Eten. 23 juni zal het 
parkeerterrein van Keukenhof worden omgetoverd tot een waar foodtruck-festival met, 
voor de sportievelingen, een Run-Bike-Run. Schrijf je in voor de wedstrijd (alleen of in 
teamverband) of kom gratis de sporters supporten, geniet van de live muziek en de 
wereldreis aan smaken die de rijdende keukens je aanbieden. Voor meer informatie zie 
www.zweteneneten.nl 
 

mailto:tineke.dehaas@tweemasterlisse.nl
http://www.cjgcursus.nl/
http://www.zweteneneten.nl/


 

Kidsprogramma 
Neem vooral de kids mee voor het kidsprogramma, met onder andere een Kids-run, 
stoepkrijtwedstrijd en springkussens. Bovendien is de toegang gratis!  
 
Jeugdfonds Sport en Cultuur  
Naast genieten is het doel zoveel mogelijk geld bijeen te brengen voor het Jeugdfonds sport- 
en cultuur Lisse, dat vorig jaar ruim € 14.500 overhandigd kreeg. Met dit geld kunnen 
kinderen tussen de 4 en 18 jaar -uit gezinnen waar onvoldoende geld is- toch lid worden van 
een sportvereniging of lessen op het gebied van kunst en cultuur volgen. Er wordt dan ook 
hard gewerkt dit bedrag dit jaar weer te evenaren of zelfs te overschrijden.  
 
Onmisbare kracht  
Ook de sponsoren zijn een onmisbare kracht achter het evenement. CNB en De Ree Holland 
zijn beide dit jaar hoofdsponsor, en ook BroSports, Aarts Sport Lisse, Etopia Digital Agency 
en nog vele andere ondersteunen Zweten & Eten dit jaar belangeloos. Daarnaast zit de 
kracht van het evenement met name in de bezoekers. Vorig jaar waren met 2.500 bezoekers 
veel mensen die, door hun aanwezigheid, een steentje hebben bijgedragen. Met zoveel 
inzet belooft het weer een evenement te worden om niet te missen, jij komt toch ook? Volg 
Zweten & Eten ook op facebook!  #trotsopdebollenstreek  
 


