
 

  

Nieuwsflits # 11 

5 juli 2019 

Belangrijke data 

vrijdag 5 juli  nieuwsflits # 11 

dinsdag 9 tot en met 

donderdag 11 juli 

Rapportgesprekken groepen 3 t/m 7 eventueel facultatief. 

woensdag 10 juli wenmoment voor nieuwe leerlingen. 

Vrijdag 12 juli 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 op beide schoolpleinen 12:00 uur 

Nieuwsflits 12. 

vrijdag 19 juli 12:15 uur zomervakantie tot en met vrijdag 30 augustus  

 

Beste ouders, verzorgers en leerlingen. 

Hierbij ontvangt u onze laatste nieuwsflits van het schooljaar 2018-2019. Deze kunt u 

ook terugvinden op onze website en in de berichten van Parro. 

Veel leesplezier.  

Team obs De Tweemaster. 

Algemeen: 

Beste ouders, verzorgers en leerlingen, wij zijn druk bezig met de laatste loodjes. 

Uitkijkende naar het zomerfeest, beide musical-avonden en het aftellen voor de 

zomervakantie. Komt u ook? 

Een goed onderwijsjaar waarin wij meerdere doelstellingen hebben weten te behalen en 

trots zijn op behaalde resultaten: de daltonvisitatie voor de komende 5 jaren behaald, 

het veilig verkeers vignet van School op Seef en onze onderwijskundige eindopbrengsten 

boven het landelijk gemiddelde. (hierover meer in deze nieuwsflits)  

5 Nieuwe collega’s die hun draai hebben gevonden en eigenlijk al niet meer weg te 

denken zijn binnen onze schoolorganisatie. Heel prettig hoe zij zich hebben 

gemanifesteerd, wat ook in de meeste gevallen geresulteerd heeft in een verlenging van 

hun contract of in omzetting van een contract tot onbepaalde tijd. Met het afscheid van 



 

een gewaardeerde collega meester Aad zijn wij hard op zoek gegaan naar een goede 

vervanger. Dhr. Dennis Kaptein zal ons team komen versterken. Zo ook onze oud - LIO - 

stagiaire mevr. Francoise Haagmans wil zich graag verbinden aan de Tweemaster en 

heeft een groep voor volgend jaar om te onderwijzen. Heel fijn dat de vrijgevallen 

formatieplekken weer gevuld zijn. 

Onze grote complimenten ook via deze nieuwsflits aan alle andere teamleden van de 

Tweemaster. 

Wist u overigens dat onze personeelsleden een zeer laag ziekteverzuimpercentage 

hebben (in vergelijking met andere scholen en het landelijk gemiddelde) afgelopen 

schooljaar. Hier zijn wij dan ook zeer trots op. 

Een verandering dit schooljaar was de betaling voor het schoolreisje, apart van de 

vrijwillige ouderbijdrage. Dat was even wennen. Maar graag attendeer ik u op het feit 

dat deze bijdrage echt noodzakelijk is om onze festiviteiten en activiteiten te kunnen 

voortzetten. De minimale bijdrage van 20 euro mag u natuurlijk altijd vrijwillig 

verhogen. Het schoolreisgeld is 100 procent betaald door alle ouders en of verzorgers. 

Hartelijk dank hiervoor. 

Een andere grote verandering, die zonder grote tegenslagen verlopen is, is de overgang 

van Digiduif naar Parro. Dit hebben wij vanaf maart 2019 voor elkaar gekregen met uw 

hulp. Heel veel ouders hebben hun eigen inlogcode en beheren hun eigen 

privacy-voorkeuren en persoonlijke berichten via het Parro-account op zowel desktop 

computer en/of via de app op de smartphone. Heeft u deze al geïnstalleerd? 

Rest ons om u van harte uit te nodigen voor ons zomerfeest op de locatie Nassaupark. 

Tot op heden zijn er ruim 550 kinderen met ouders/ verzorgers die het schooljaar komen 

afsluiten. En daarna mogen genieten van een welverdiende vakantie. Doet u overigens 

ook mee met het bibiotheek programma met zomerlezen?  

Namens alle teamleden graag tot ziens op school. 

Barbara Bosveld en Jerry Leepel 

directie 

 

Eindfeest informatie: 

Op vrijdagmiddag zijn er verschillende starttijden voor de vossenjacht. Dit staat op elk 

individuele uitnodiging die uw kind vandaag heeft meegekregen. Dit is overigens ook het 

toegangsbewijs….bewaar deze goed en neemt u deze a.s. vrijdag mee. 

Denkt u ook aan kleingeld voor de bar en een lootje voor het rad van Fortuin. Er zijn 

heel veel prijzen te winnen…Een kleine greep uit de prijzenpot. Fotocamera, knuffels, 

kleding kortingsbonnen, tablet- en telefoonhouders, ijsbon, zwembadkaartjes, 

bioscoopkaartjes, ballen, kapla, bloemen, cadeaus vanuit de leerkrachten en nog veel 

meer. 

Uw lootje voor het rad van fortuin koopt u ter plekke bij verschillende commissieleden. 

Houd u hierbij rekening met het lopen tijdens de Vossenjacht. Er zullen totaal 3 rondes 

met prijzen zijn. Meer informatie volgt. 

Graag tot a.s. vrijdagmiddag. Commissie zomerfeest.  



 

Eindopbrengsten onderwijs obs Tweemaster 

Zoals in de vorige nieuwsflits reeds vermeld, delen wij hierbij onze informatie vanuit de 

schoolgids 2019-2020 met onze eindopbrengsten. 

 

BRON: concept schoolgids 2019-2020 

Aansluiting voortgezet onderwijs / resultaten van ons onderwijs 

 

Gedurende de schoolloopbaan worden regelmatig niet-methode gebonden toetsen 

afgenomen bij de kinderen. Enerzijds worden met de toetsen de individuele vorderingen 

van de kinderen in kaart gebracht. Anderzijds geven de toetsen een middel in handen 

om ons onderwijsaanbod te kunnen evalueren. 

De resultaten van de landelijk genormeerde toetsen die wij gebruiken geven aan dat de 

resultaten van ons onderwijs doorgaans op het niveau liggen van wat verwacht mag 

worden van de schoolpopulatie. Meer gegevens m.b.t. de eindopbrengsten van de school 

vindt u op de site: www.scholenopdekaart.nl  

 

Uitstroomgegevens schooljaar 2018-2019: gemiddelde toetsscore: 537 (landelijk 

gemiddelde bij een vergelijkbare schoolpopulatie toetsscore: 535) 

 

School/niveau / advies Aantal leerlingen 

VWO/Gymnasium 12 

Havo/VWO 2 

Havo 8 

VMBO TL / HAVO 5 

VMBO gemengd / TL 8 

VMBO kader / TL 2 

VMBO kader 9 

VMBO kader / basis  1 

VMBO basis (met LWOO) 3 (2) 

voortgezet speciaal onderwijs 1 

Geen deelname 1 

Totaal 54 

 

Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo), kaderberoepsgerichte leerweg, 

basisberoepsgerichte leerweg, theoretische leerweg (vmbo), voorbereidend 

middelbaar beroepsonderwijs (vmbo), hoger algemeen vormend onderwijs (havo) 

voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo).  

http://www.scholenopdekaart.nl/


 

Zoals eerder vermeld, besteden wij niet alleen aandacht aan de cognitieve ontwikkeling 

van het kind. Minstens net zo belangrijk vinden wij hun emotionele ontwikkeling, 

zelfstandigheid en werkhouding.  

Het vervolgonderwijs houdt ons op de hoogte van de vorderingen van onze 

oud-leerlingen. Hieruit concluderen wij, dat de aansluiting van onze school op het 

vervolgonderwijs goed is. Het overgrote deel van onze leerlingen presteert zoals we het 

van hen verwacht hadden. 

 

directie obs Tweemaster. 

 

Ook de Tweco kijkt terug op een mooi schooljaar 

De eerste vakantieboodschappen zijn al in huis; nog maar twee weken te gaan voor de 

zomervakantie. Als Tweco (Tweemaster Evenementen Commissie) kijken we terug op 

een gevarieerd schooljaar waarin we weer veel hebben mogen organiseren. Want leren 

blijft natuurlijk het hoofddoel, maar daarnaast is de school ook een plek waar je het naar 

je zin moet hebben en waar feestjes en activiteiten worden georganiseerd waar je als 

kind ook blij van wordt. 

Het eerste feest van het jaar is het Sinterklaasfeest. Daarna volgde ook dit jaar weer de 

kerstviering, de Avondvierdaagse en het schoolreisje; dit keer met z’n allen naar 

Duinrell. Groep 8 gaat volgende week haar musical opvoeren en neemt afscheid van de 

school, en daarna vieren we met z’n allen het Eindfeest. Dit jaar met beide locaties op 

het Nassaupark. De organisatie draait op volle toeren en met een beetje geluk gaat 

iedereen dankzij het Rad van Fortuin met een leuke prijs naar huis! 

Voor de kinderen, de ouders en de leerkrachten is het van groot belang dat alles in zo’n 

schooljaar  gladjes verloopt. En gelukkig lukt dat, met behulp van alle ouders die zich 

steeds weer enthousiast inzetten, ieder jaar weer. Bedankt Tweco-leden, voor jullie 

inzet! We nemen afscheid van de voorzitter en twee leden, omdat hun kinderen de 

school verlaten. Hun plaatsen zijn tot ons grote plezier alweer opgevuld door nieuwe 

Tweco leden, behalve de functie van voorzitter. Volgend jaar leest u in deze nieuwsflits 

wie deze rol zal gaan vervullen. 

Graag tot ziens op het zomerfeest en voor daarna wenst de Tweco iedereen een vrolijke 

en zonnige zomer! 

 

Lisette vd Lans (aftredend voorzitter) 

 

  



 

Typeles 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wist u dat:... 

… De chromebook-karren zijn uitgebreid met nog eens dertig stuks per locatie. Nu heeft 

de onderbouw van de gehele school ook goed toegang tot onze chromebooks. 

… Lezen tijdens de zomervakantie de achteruitgang tegengaat bij het technisch lezen. 

… onze schoolgids ter goedkeuring bij de medezeggenschapsraad heeft gelegen en aan 

het eind van de zomervakantie op de website in te lezen is. 

… ons zorgplan ter goedkeuring bij de medezeggenschapsraad heeft gelegen en aan het 

eind van de zomervakantie op de website in te lezen is. 

… Onze nieuwe methode boeken en werkschriften reeds besteld en in huis zijn voor 

komend schooljaar. 

… wij uitkijken naar de komst van nieuwe leerlingen. Hartelijk welkom allemaal. 

… op woensdag 10 juli een wissel- en wenmoment voor al onze leerlingen hebben op 

school.  

… Wij heel veel zin hebben in ons zomerfeest en uitkijken naar uw komst. Samen maken 

we er een leuk en gezellig feest van. Veel plezier  



 

Locatie Nassaupark specifiek: 

 

Mogelijk Botulisme in vijver Nassaupark. Bron gemeente Lisse. Ga niet in het 

water en blijf uit de buurt van zieke of dode dieren. Dit geldt ook voor huisdieren. Bel de 

gemeente als u dode dieren ziet. 

 

 
In de vijver bij het Nassaupark zijn de afgelopen dagen een aantal dode eenden 

gevonden. De gemeente onderzoekt of dit komt door botulisme. Er komen in de vijver 

borden met de tekst ‘let op botulisme’. 

Niet vissen of spelen in of rondom de vijver 

Om besmetting te voorkomen, raden we aan om niet te vissen of te spelen in en rondom 

de vijver.  

● Ga niet in het water en blijf uit de buurt van zieke of dode dieren. Dit geldt ook 

voor huisdieren. 

● Raak besmette dieren niet aan. 

● Treft u dieren aan die mogelijk zijn besmet met botulisme, bel dan de gemeente 

via telefoon 14 0252. 

 
Wat is botulisme? 
Botulisme is een vorm van voedselvergiftiging die vooral in de zomer slachtoffers maakt 
onder watervogels. De bacterie Clostridium botulinum produceert de gifstof botuline. Dit gif 
verlamt de spieren en de vogels stikken of verdrinken. 
Elke dode vogel is een bron van besmetting voor zijn omgeving en moet daarom snel 
worden opgeruimd. De bacterie kan zich alleen in giftige dode dieren vermeerderen. Het 
oppervlaktewater is niet giftig. Het botulisme verspreidt zich doordat dieren kadaverresten 
binnenkrijgen met hoge concentraties gif. Deze dieren gaan dood door het gif en vormen 
weer een nieuwe bron voor botulisme. 
 

  



 

 
 
 
 
Betreft: zomerfeest obs De Tweemaster 12 juli 2019. 
 
Beste ouders, verzorgers en leerlingen, 
 

Het is weer bijna zover! Komt allen! 
 
Het Tweemaster zomerfeest komt eraan. Op vrijdag 12 juli 2019 vieren wij feest met 
iedereen. Dit jaar op locatie Nassaupark. Vorig jaar hebben wij genoten van allerlei 
workshops begeleid door de leerkrachten en picknicken op het plein. Ruim 400 kinderen en 
ouders hebben dit meegevierd en genoten. 
 
Ook dit jaar wordt het een leuk en uitdagend zomerfeest. Jullie kunnen hierbij denken aan 
een Vossenjacht in de buurt van de school. Disco voor de kinderen. Spelvermaak op het 
schoolplein en een rad van Fortuin met gave prijzen. Natuurlijk zullen de zomerse drankjes 
bij de bar niet ontbreken. 
 
Aangezien de Vossenjacht in de koningsbuurt plaatsvindt. Is het thema van dit feest:  
 

“Koninklijk Oranje” 
 

U en uw kind(eren) mogen koninklijk oranje verkleed komen, geef uw fantasie de vrije loop. 
 

Waar: locatie Nassaupark 80 2161 KL Lisse  
Wanneer: vrijdag 12 juli 2019 
Tijd: 17:30 uur tot 19:30 uur 

 
Mede namens de Tweemaster evenementen commissie (TWECO), teamleden, 
leerlingenraad, sponsoren en directie van school. 
 
Graag tot ziens op het feestje. 
 
Edith, Tamara, Miranda, Hetty, juf Tanja, juf Anke, juf Ellen, juf, meester Aad, meester Jerry 
 
De feestcommissie 

 



 

Middels onderstaand strookje willen wij een indruk krijgen van het aantal te verwachten 
mensen op dit leuke feestje. Een officiële uitnodiging per kind volgt. 
 
Zin in een feestje, vul dan snel dit strookje in en lever het in op school. 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Familie:……………………………………………………… 
 

komt graag op het zomerfeest van De Tweemaster op vrijdag 12 juli 2019 
 

 
Wij komen met:...........................(aantal personen). Dit i.v.m. indeling vossenjacht en 
veiligheid. 
 
Naam kind:................................................. uit groep:............... 
 
Naam kind:................................................. uit groep:............... 
 
Naam kind:................................................. uit groep:............... 
 
Naam kind:................................................. uit groep:............... 
 
Naam:.....................................................kan iets betekenen voor een spelonderdeel, 
bardienst, opbouwen, opruimen en of anders. 
contactgegevens:........................................................................................................ 
 
 
Dit strookje uiterlijk vrijdag 14 juni retour bij de leerkracht(-en) van uw kind(-eren). 
 
 
 
Edith, Tamara, Miranda, Hetty, juf Tanja, juf Anke, juf Ellen, juf Anne, meester Aad, meester 
Jerry. 
 
De feestcommissie 
 
Gaarne rekening houden met kleingeld en parkeren in de wijk. Komt u ook op de fiets of 
lopend...Hartelijk dank….. 
  



 

Picknicken tijdens het zomerfeest! 

 

Naar aanleiding van een enkele vraag door ouders. Er zal geen avondeten worden 

verzorgd op het eindfeest. Wel willen wij iedereen in de gelegenheid stellen om eigen 

etenswaren mee te nemen en een kleedje om vervolgens op de daarvoor aangewezen 

plek heerlijk te picknicken onder de mooie zomerzon. 

 

Let u bij de picknick alstublieft op het volgende: 

 

● Geen alcoholhoudende dranken. Het betreft immers een kinderfeest. 

● Roken wordt zeer zeker niet gewaardeerd. Mocht u toch de behoefte hebben, 

graag op de openbare weg. (dit is deze keer niet de parkeerplaats aangezien wij 

deze hebben met vergunning van de gemeente.) 

● afval deponeren in de daarvoor bestemde afvalbakken.  

● Bij de bar kunt u tegen geringe prijzen drinken bestellen. 

 

 

Hartelijk dank voor uw medewerking namens leerlingen en feestcommissie. (deze zal 

herkenbaar zijn via het schoolshirt en oranje boa) 

 

Eet smakelijk. 

 

 

 

locatie bar: bij hoofdingang en voetbalveld schoolplein. 

 

locatie rad van Fortuin: op podium schoolplein. 

 

locatie kinderdisco: in school. 

 

locatie start Vossenjacht: brug parkeerplaats. Let op oversteken. 

 

locatie Vossenjacht: kaart volgt bij aanvang en in deel van Koningsbuurt. 

 

locatie spellen algemeen: verspreid over schoolplein en parkeerplaats. Gaarne uw kind 

hierbij begeleiden. 

 

locatie picknick: parkeerplaats en schoolplein Nassaupark. 

 

locatie parkeren met auto: parkeergarage of parkeerplaats zwembad Waterkanten. 

 

locatie parkeren met fietsen: fietsenstalling en schoolplein St. Willibrord. 

  

 


