
 

  

Nieuwsflits # 9 

26 april 2019 

Belangrijke data 

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! 

Maandag 27 mei 2019 

 

Voorinschrijving avondvierdaagse speeltuinvereniging Marijke 

19:00 - 20:00 uur 

 

Woensdag 29 mei Juffen- en Meesterdag. 

 

Dalton viering! 5 jaar licentieverlening 

 

nieuwsflits #10 

Woensdag 29 mei 2019 

 

Voorinschrijving avondvierdaagse speeltuinvereniging Marijke 

14:00 - 15:00 uur 

donderdag 30 mei Hemelvaart: leerlingen zijn vrij! 

 

Uiterlijke betaaldatum schoolkamp groepen 8 

Vrijdag 31 mei Leerlingen zijn vrij! 

Maandag 3 tot en met vrijdag 7 

juni 

Lissese Avondvierdaagse. (inschrijving niet via school) 

Vrijdag 12 juli Vooraankondiging zomerfeest Tweemaster. Locatie Nassaupark. 

 

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: 

Een vorige nieuwsbrief periode met veel bijlagen ligt achter ons. Zo ook een mooie 

zonnige periode waarin wij de Nederlandse Dalton vereniging (NDV) in school hebben 

gehad. Het is gelukt om een maximale verlenging van ons dalton certificaat te behalen. 

Nu ligt dit advies bij het Dalton bestuur en hopen wij op een positieve bevestiging eind 

mei. Wij zullen dit in combinatie met de juffen- en meesterdag doen op woensdag 29 

mei extra aandacht geven samen met onze kinderen. Een extra dank gaat uit naar onze 

leerlingenraad en ouders die zich deze dag extra hebben ingezet om de school goed te 

vertegenwoordigen. Hartelijk dank namens iedereen. 

Ook hebben onze leerlingen zich de afgelopen drie woensdagmiddagen van hun sportieve 

kant laten zien tijdens het schoolvoetbaltoernooi in Teylingen. Voor sommigen een 

eerste kennismaking met voetballen, voor anderen samen met klasgenoten sporten en 

voor de voetballers een kleine teleurstelling als de finaleronde niet werd behaald. Fijn 

dat jullie hebben meegedaan. Ouders dank voor de support. En hopelijk doen jullie 

volgende jaar allemaal weer mee? 

De eindtoets van het primair onderwijs is voorbij. Wij wachten, samen met de kinderen 

en ouders, op de einduitslag. Veelal wordt deze na de meivakantie bekend gemaakt. Wij 

zullen u dan ook in een eerstvolgende nieuwsbrief op de hoogte brengen van dit 

resultaat. Voor de beide groepen 8 breekt een mooie tijd aan in verband met de 

voorbereidingen voor zowel de eindmusical en het schoolkamp. Denkt u nog aan de 

betaling hiervoor? 

In deze nieuwsbrief vindt u ook informatie over de voorinschrijving voor de 

avondvierdaagse begin juni. Deze vindt niet meer plaats op school, maar u kunt hiervoor 

terecht in speeltuin Marijke. 

Verder vindt u in deze nieuwsbrief de uitslag van onze vragenlijsten onder ouders en 

leerlingen. Wij hebben respectievelijk een score van 8 en 8,6 gehaald en zijn daar super 

blij mee. Ook geeft de uitslag ons aanknopingspunten om ons verder te blijven 

ontwikkelen. Hartelijk dank voor uw deelname. Hoort zegt het voort. 

Als laatste willen wij u mededelen dat de personele bezetting van volgend schooljaar in 

een vergevorderd stadium is, en dat wij u ruimschoots voor de zomervakantie kunnen 

informeren hoe de groepen en bemensing van volgend jaar eruit gaat zien. Wordt 

vervolgd. 

Wij wensen u, mede namens de teamleden, een fijne vakantieperiode toe. Wij kijken uit 

naar de laatste periode van dit schooljaar tot aan de zomervakantie. 

Graag tot ziens op school. 

Mede namens alle collega’s. 

 

Barbara Bosveld en Jerry Leepel (directie obs Tweemaster) 



 

 

Een hartelijk dank aan alle hulpouders bij de koningsspelen. Zowel op school als op 

andere locaties zijn heel veel activiteiten georganiseerd. Zonder uw hulp was dit niet 

mogelijk geweest!! 

Namens de kinderen, andere ouders en teamleden! 

 

 

 

Medezeggenschapsraad zoekt met spoed GD-ouder! 

Beste ouders, 

Momenteel is in de medezeggenschapsraad (MR) van onze school al sinds enige tijd een 

vacature voor een ouder met (een) kind(eren) op de locatie Gerard Doustraat. Daardoor 

is deze locatie ondervertegenwoordigd in de MR en is de MR als geheel niet op volle 

sterkte. 

Vindt u het ook belangrijk dat de locatie GD goed vertegenwoordigd wordt, heeft u één 

of meer kinderen op de locatie GD (liefst in groep 1-5) en heeft u een paar avonden per 

jaar beschikbaar voor ons belangrijke werk? Neem dan contact met ons op via 

mr@tweemasterlisse.nl of informeer bij één van de leden van de MR en schuif op 27 mei 

of 26 juni eens vrijblijvend bij ons aan om een mr-vergadering mee te maken. 

Heel graag tot dan! 

Wat doet de MR? 

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. De MR praat mee over allerlei 

onderwerpen die met onze school en het onderwijs te maken hebben en heeft hierover 

advies- en (in sommige gevallen) instemmingsrechten. Samen met de directie van de 

school verbeteren we de kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en 

de arbeidsomstandigheden. De MR is daarmee dus iets anders dan de ouderraad Tweco, 

die het team ondersteuning biedt bij het organiseren van allerhande activiteiten op de 

school. De leden van de MR worden voor een periode van vier jaar gekozen uit de ouders 

en uit de teamgeleding. 

Jordi van Kerkum. (voorzitter) 

mailto:mr@tweemasterlisse.nl


 

 

 

 

Samenvatting Rapport WMK Meting vragenlijst leerlingen 2019  

 

 

Afgenomen 19 februari 2019 tot en met 31 maart 2019  

 

Aantal respondenten 142  

Aantal afgerond 142  

Respons 100%  

Waardering respons: Uitstekend  

 

Beoordeelde thema's: 

Veiligheidsbeleving 3,55  

Het optreden van de leraar 3,28  

De opstelling van de leerling 3,27  

Welbevinden 3,37  

Fysieke veiligheid 3,61  

Sociale veiligheid 3,64  

Psychische veiligheid 3,66  

Materiële zaken 3,66 

 

rapportcijfer 8,6 

 

De landelijke (bestuurs-) norm is gesteld op 3 (benchmark). maximale score is 4 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Samenvatting Rapport WMK Meting vragenlijst ouders 2019 

 

Afgenomen 14 maart 2019 tot en met 4 april 2019 

 

Aantal respondenten 433 

Aantal afgerond 167  

Respons 39%  

Waardering respons: Voldoende  

 

Beoordeelde thema's:  

De sfeer op school 3,46  

De lessen 3,34  

Informatie en communicatie 3,25 

 

rapportcijfer 8 

 

De landelijke (bestuurs-) norm is gesteld op 3 (benchmark). maximale score is 4 

 



 

 

Lisse, april 2019 

 

Met veel genoegen nodigen wij alle dappere wandelaars uit Lisse, Lisserbroek en directe 

omgeving uit om deel te nemen aan de Lissese avondvierdaagse. 

In samenwerking met de Koninklijke Wandel Bond Nederland (kWbn) wordt de Lissese 

avondvierdaagse georganiseerd. Na inschrijving (niet meer vooraf via Tweemaster) 

wordt iedereen gedurende deze week in de gelegenheid gesteld om een zelf gekozen 

afstand af te leggen met een medaille als beloning voor de sportieve prestatie. Dit 

evenement vindt plaats in een gezellige sfeer met inmiddels ruim 1.500 deelnemers. 

Natuurlijk wordt ook aankomende vierdaagse op vrijdag afgesloten met een knal feest 

ter ere van de doorzetters met een echt dweilorkest en echte DJ's. 

Gewoon weer even lekker bewegen, aan klasgenoten laten zien dat je het makkelijk 

kunt, met bekenden herinneringen ophalen, een mooi momentje met de (klein-) 

kinderen, weer even kijken in andere wijken, enzovoort. Redenen genoeg om weer eens 

een keer mee te lopen met de altijd goed georganiseerde wandelingen van de 

Avondvierdaagse. 

Op deze pagina is alles over het evenement te vinden zodat je het grootste feest van 

Lisse en Lisserbroek niet hoeft te missen! 

Tijdstip 

Het evenement vindt plaats in de week van maandag 3 juni tot en met vrijdag 7 juni 

2019. 

Locatie 

Alle wandelroutes beginnen en eindigen bij Speeltuinvereniging Marijke aan de 

 

Crocussenstraat nr. 3A te Lisse. 

 

  



 

Starttijd voor de twee afstanden zijn als volgt: 

   10km   5km 

▪ Maandag t/m donderdag 

 

▪ Vrijdag 

  18:00 uur 

 

18:15 uur 

  18:15 uur 

 

18:30 uur 

 

Inschrijven 

Om je voor het evenement in te kunnen schrijven zijn er diverse opties en deze zijn als 

volgt: 

Inschrijving tijdens evenement     

▪          4 dagen met medaille 

▪          4 dagen zonder medaille 

(meelopen) 

▪          1 dag met oorkonde (per dag) 

  € 5,00 

€ 3,00 

€ 1,50 

Voorinschrijving (niet meer via school)     

▪          4 dagen met medaille 

▪          4 dagen zonder medaille 

(meelopen) 

▪          1 dag met oorkonde (per dag) 

  € 4,50 

€ 2,50 

 

€ 1,50 

 

Tijdens het wandelevenement kan iedere dag voorafgaand aan het vertrek vanuit SV 

Marijke worden ingeschreven. 

 

Ook is het mogelijk om jezelf of het hele gezin vooruitlopend op het wandelevenement in 

alle rust en tegen een gereduceerd tarief in te schrijven. Hiervoor kun je in SV Marijke 

terecht op de volgende tijdstippen: 

▪ Maandag 27 mei 2019 

▪ Woensdag 29 mei 2019 

  19:00 - 20:00 uur 

14:00 - 15:00 uur 

Er zal vanaf heden GEEN voorinschrijving via “de Tweemaster”  meer 

plaatsvinden. 

 

NOTE: De avondvierdaagse is een kostendekkend evenement. Dit betekent dat alleen 

indien iedere wandelaar zich ook inschrijft de inschrijfkosten van ca. € 1,- per deelnemer 

per dag behouden kunnen blijven. 

 

Wees sportief en schrijf u in! 

 

Voorafgaand aan de wandeling verzamelen alle wandelaars zich in de speeltuin om daar 

na het startsein te vertrekken. 

 

Met vriendelijke groet, 

Avondvierdaagse commissie “de Tweemaster” 

  



 

 

Op 9 mei 2019 organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin i.s.m. Tischa Neve  

een webinar over het omgaan met kinderen en schermen. Het is bedoeld voor 

ouders met kinderen tussen 1 en 18 jaar. 

 

Tv, schermen, games en telefoons bieden zoveel mogelijkheden en verleidingen. Het valt 

lang niet mee om onze kinderen zo goed, veilig en verantwoord mogelijk mee om te 

leren gaan … omdat we zelf het goede voorbeeld niet geven. Maar ook omdat het soms 

zo fijn en makkelijk is als je kind rustig op een scherm zit. En omdat je kind zelf heel 

graag veel tijd achter schermen doorbrengt. 

  

Maar hoe slecht is het nou eigenlijk, al die tijd achter schermen? Wat kun je doen om 

niet al te veel gedoe te hebben over dit lastige onderwerp? Hoe maak je afspraken 

rondom schermen, gamen en social media? En wanneer moet je je zorgen maken? 

In dit webinar, een lezing die je thuis kan volgen achter je computer, geeft 

kinderpsycholoog en opvoedkundige Tischa Neve je hoe je mediaopvoeding goed kunt 

voorbereiden! 

  

Dit webinar vindt plaats op donderdag 9 mei, 20.30 tot 21.30 uur. 

 

Meld je snel aan voor de gratis CJG-webinar via www.cjgcursus.nl 
 

 

Parro (kleine herinnering) 

Tips om met Parro te werken: 

1. Check uw gegevens bij instellingen. 

2. Bij veel (agenda-)meldingen, 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 

op tijd 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. 

6. Bijlagen worden maximaal 150 dagen bewaard. 

http://www.cjgcursus.nl/
http://www.cjgcursus.nl/


 

 

 

 

 

 

Lisse, april 2019 (herinnering) 

 

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. Daarom vragen wij u om een 

vrijwillige bijdrage van € 20,-, zodat we ook dit schooljaar weer alle activiteiten kunnen 

laten doorgaan.  

U wordt vriendelijk verzocht om deze bijdrage 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 



 

 

 

  

 

Boekenmarkt Pauluskerk in Lisse (voorheen in de Klister) 

Op zaterdag 18 mei 2019 zal er in de Pauluskerk te Lisse een boekenmarkt plaatsvinden 

met diverse kinderactiviteiten en horeca. Voorheen werd deze boekenmarkt in de Klister 

gehouden. 

Naast de verkoop van allerlei boeken (kinderboeken, stripboeken, romans, informatieve 

boeken e.d.), zijn er ook lp's, cd's en dvd’s te koop. 

Alles voor een leuke prijs! 

Kom gezellig langs! 

De totale opbrengst komt ten goede aan het Oeganda-project (zie link voor meer 

informatie) 

Link naar de website van het project, waar de opbrengst naartoe gaat. 

  

Parkeren kan op het naastgelegen parkeerterrein! 

Adres: Pauluskerk, Ruishornlaan 33, Lisse 

Tijd: 9:00 uur - 16:00 uur 

 

 

 

 

http://www.cjgcursus.nl/
https://ikdoemee.lst.nl/2019-jongeren-werkvakantie-lisse-oeganda/

