
 

 

Nieuwsflits #1 

4 oktober 2019 

Belangrijke data 

Woensdag 2 oktober - vrijdag 11 oktober Kinderboekenweek. Reis mee! 

vrijdag 4 oktober Nieuwsflits #1 

Maandag 7 oktober schrijver Marco Kunst groepen 6 en 7 

Vrijdag 11 oktober boekenbal in de ochtend / 

voorleeswedstrijd en vanaf 12:00 uur 

boekenmarkt. informatie volgt. 

Maandag 14 oktober Schoolfotograaf locatie Nassaupark 

Vrijdag 18 oktober Studiedag leerkrachten. leerlingen zijn vrij. 

Vrijdag 18 oktober tot en met 25 oktober Herfstvakantie 

Vanaf heden Privacy voorkeuren indien nodig aanpassen 

in uw Parro account. 

Vrijdag 1 november Nieuwsflits #2 

 

Beste ouders, verzorgers en leerlingen. 

Hierbij ontvangt u onze nieuwsflits van het schooljaar 2019-2020. Deze kunt terugvinden 

op onze website en of in het archief van Parro. 

Veel leesplezier. 

Team obs Tweemaster 

Algemeen 

Met een goede voorbereiding, ondanks het slechte weer hebben wij met de gehele school 

gerend of gelopen voor het goede doel. Zowel de cliniclowns als de school zijn super 

trots op jullie. Vanaf volgende week kunnen wij het totale geldbedrag bekend 

maken..Bent u ook zo benieuwd? Hartelijk dank voor uw aanmoedigingen / bijdrage en 

of hulp bij de sponsorloop…… 



 

De dagen worden korter, het is buiten wat natter, de bladeren vallen van de bomen. Het 

is herfst. Wilt u samen met ons rekening houden met onze kinderen… voorzichtig op en 

nabij de stoepen...waar mogelijk lopend en fietsend naar school. En vooral ouders van 

locatie Nassaupark gaarne rekening houden met de bewoners in de wijk. Het komt nogal 

eens voor dat er schade wordt gereden en of dubbel geparkeerd wordt. 

Wees met elkaar sociaal, de maatschappij dat zijn wij! 

Hartelijk dank voor uw aanwezigheid bij de intakegesprekken en of 

kennismakingsavonden in de groepen… In groepen 1 tot en met 4 dit schooljaar in een 

ander jasje gestoken en dit werd veelal gewaardeerd met een grote opkomst en 

gezelligheid. De kinderen vertelden over hun ervaringen in de groepen en de aanwezige 

ouders deden goed mee en waren oprecht geïnteresseerd. Volgend jaar weer?  

Gaat u ook mee op reis? De school heeft de kinderboekenweek feestelijk geopend en 

alle groepen hebben hun klassenboek in ontvangst mogen nemen. Hartelijk dank 

namens alle kinderen. We lezen boeken over het thema, houden voorleeswedstrijden en 

schrijvers komen gastlessen geven bij ons op school. Leest u thuis nog wel eens voor?  

Waarvoor wij u van harte uitnodigen is natuurlijk de jaarvergadering van zowel de 

medezeggenschapsraad, ouderraad (TWECO) als de school.  

Op woensdagavond 30 oktober op locatie Gerard Doustraat hebben wij wederom 

een mooi programma voor u in petto. Een officiële uitnodiging volgt spoedig, maar een 

tipje van de sluier laat zien dat het gaat om: sociale media bij kinderen van 4 tot en met 

12 jaar, Kanjertraining bij ons op school met natuurlijk een sausje dalton. Komt u ook? 

De koffie en thee staan weer klaar. Overtreffen wij de opkomst van vorig jaar? Graag tot 

ziens namens alle betrokkenen.  

Barbara Rotteveel en Jerry Leepel  

directie obs De Tweemaster.  

 

 

 

 

 

Beste directie, leerkracht(en) en leerlingen. 

 

Recent zijn wij met ons scholenproject over (zwerf)afval bij u op school geweest. Wat 

ons betreft was het een zeer geslaagde dag! We hopen dat u en uw leerlingen ook met 

veel plezier hebben deelgenomen aan alle leerzame gastlessen en de theatervoorstelling 

(onderbouw) over zwerfafval. Hopelijk is iedereen op school enthousiast en meer bewust 

geworden van hun eigen afvalgedrag. 

 

onze Facebook-pagina: www.facebook.com/LetsDoItKids/. 
 

Bedankt dat we het project op uw school mochten uitvoeren en wellicht tot ziens! 

Team Let’s Do It Kids!  

http://www.facebook.com/LetsDoItKids/


 

School betalingssysteem / ouderbijdrage / kampgeld / schoolreis etc. 

 

Beste ouders en of verzorgers, 

 

Zoals u reeds langere tijd van ons gewend bent, zijn er verschillende betalingen 

gedurende een schooljaar. Dit om het onderwijs en de activiteiten binnen onze school te 

bekostigen. Hierbij moet u denken aan betalingen voor schoolreis, schoolkamp, 

tussenschoolse opvang en de vrijwillige ouderbijdrage voor vooral onze festiviteiten, 

maar ook bijvoorbeeld een leesboek per klas tijdens de kinderboekenweek. 

Deze betalingen volgen naar aanleiding van een brief/factuur of wel een automatische 

incasso. 

Dit gaan wij dit schooljaar veranderen. 

Schoolkassa is een betalingssysteem dat is gekoppeld aan ons onderwijskundig 

administratiesysteem Parnassys, welke ook een koppeling heeft met PARRO. 

Dit systeem maakt het ons en u gemakkelijk om betalingen te verrichten voor 

bovenstaande betalingen. Op de achtergrond wordt er reeds hard gewerkt om het 

systeem voor onze school actief te krijgen. Rekeningnummers van de school en 

ouderraad worden gekoppeld en als alles ingeregeld is, willen wij u vragen om hier 

gebruik van te maken. 

 

Waarom overstappen? Onze school streeft een hoge effectiviteit na, niet alleen als 

daltonprincipe maar ook als het kostenbesparend kan werken en effectief is qua 

opbrengst. De school- en ouderraad-administratie om betalingen bij te houden is groot 

en vergt veel uitzoekwerk. Dit systeem biedt alle betrokkenen (ouderraad, TSO en 

school) een snel digitaal overzicht van betalingen. Ook kunnen via Parro gemakkelijk 

herinneringen uitgedaan worden en kunnen de ouders gemakkelijk overgaan tot betaling 

via hun smartphone. 

 

Aangezien dit een grote interne verandering met zich meebrengt, kan het altijd 

voorkomen dat er fouten optreden. Aangezien het hier om geldstromen gaat, willen wij 

deze eventuele fouten minimaliseren en goed voorbereid u laten kennismaken met 

schoolkassa. 

 

Wij hopen op uw medewerking en streven naar een vrijwillige ouderbijdrage van 100 

procent door onze ouders van school en een werkzaam goed functionerende 

schoolkassa. Wordt vervolgd. 

 

Mede namens de ouderraad, tussenschoolse opvang en het schoolteam. 

 

Jerry Leepel 

directeur.  

  



 

Medezeggenschapsraad (MR nieuwsflits) 

 

Afgelopen maandag 23 september was de eerste MR vergadering van dit schooljaar.  

Het was fijn om iedereen weer te spreken en we zijn goed van start gegaan.  

 

Een extra welkom werd gegeven aan juf Esther en ouder Bianca Zonneveld, die de MR 

de komende tijd komen versterken!  

 

De eerste vergadering heeft altijd een drukke agenda. Er zijn veel zaken besproken. Een 

korte samenvatting volgt hieronder: 

 

dhr. J. Debisarun vertelde over de zaken binnen de GMR. De OBODB staat er goed voor 

en de GMR gaat kijken wat ze met de reserves die zijn opgebouwd kunnen gaan doen. 

Dat is positief nieuws! 

 

Verder hadden wij bezoek van onze IB’er Petra van Oorschot die het zorgplan en de 

school zelf evaluatie kwam toelichten. Het is ons weer helemaal duidelijk. Bedankt 

hiervoor!  

 

Vervolgens hebben we het gehad over de jaarvergadering van de MR. Vorig jaar was een 

groot succes. Denkt u hierbij aan de workshops in de klassen en een kort centraal deel in 

de aula. Dit jaar willen wij net zoiets gaan doen: Er komt een presentatie van mevr. 

Wendy Zenden over social media voor alle leeftijden op onze school, en vervolgens gaan 

we de klassen in om workshops over kanjertraining te geven. Een officiële uitnodiging 

volgt snel!  

 

Ook is het schooljaarplan, de jaarplanning, de stand van zaken wat betreft het personeel 

en natuurlijk Dalton besproken. 

 

Mede namens de MR leden 

Hester van Harskamp 

 

Tussenschoolse opvang 

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen en wij zijn blij dat we een aantal nieuwe 

overblijf medewerkers kunnen verwelkomen. Zowel op de G. Doustraat als het 

Nassaupark. 

Toch zijn wij nog steeds op zoek naar nieuwe mensen, dus als u tijd en zin hebt om met 

onze kinderen te eten vanaf 12.00 uur tot 13.15 uur bent u van harte welkom.  

 

Kom gerust eens kijken.  

 

Ook met uw hulp één keer per week zijn wij erg blij. Hoort zegt het voort. 

 

Contactpersonen overblijf: 

G. Doustraat   Vera; 0252-412955 

Nassaupark   Margo; 0252-410304 

 

Op de G. Doustraat is de evenwichtsbalk vervangen en hebben wij ook nieuw speelgoed. 

 

Zoals paardentuigjes, verschillende ballen en een dartbord. 



 

Op het Nassaupark is de zandbak weer vol. 

Voor het voetballen heeft elke klas een klassenbal. Hockey op het BSO plein alleen 

voor de bovenbouw op het Nassaupark. 

 

Meester Frank zal het spel tijdens de gym ook eens met de kinderen spelen. 

 

Het spel van de maand oktober is: STEEN-PAPIER-SCHAAR 

 

De kosten voor 10 maanden gebruik maken van overblijven zijn ook voor dit jaar € 100,- 

per kind.  Dit zal via de bekende incasso regeling weer worden afgeschreven in de eerste 

week van november. 

 

Tot zover ons bericht 

 

Vera en Margo 

 

 

vanuit De Tweemaster zorg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Brainstormavond voor jonge mantelzorgers 

Op maandag 4 november organiseert Welzijns Kompas samen met het jongerenwerk 

een brainstormavond voor jonge mantelzorgers van 10 t/m 16 jaar, inclusief een leuke 

activiteit. Is uw kind een jonge mantelzorgers en gunt u hem/haar een moment voor 

zichzelf, de kans om andere jonge mantelzorgers te ontmoeten en zijn/haar stem te 

laten horen?  

Wie zijn jonge mantelzorgers? Het gaat om kinderen en jongeren t/m 23 jaar, die 

opgroeien met een naaste die langdurig ziek is, een beperking, psychische problemen of 

een verslaving heeft. Zij hebben bijvoorbeeld een moeder met depressieve periodes, 

een vader die te veel drinkt, een broertje met autisme, of een zusje met kanker.  

Impact Jonge mantelzorgers hebben taken en zorgen die niet altijd passen bij hun 

leeftijd. Vaak zorgen ze meer dan leeftijdgenoten voor anderen. Denk hierbij aan het 

letten op het innemen van medicijnen, of het naar school en bed brengen van een 

broertje of zusje. Naast het ‘zorgen voor’ gaat het echter ook vaak om het ‘zorgen 

maken om’. Hoe zal de volgende ziekenhuisafspraak gaan? Wie zorgt er voor mijn 

broertje en zusje als mama het niet meer kan doen? De situatie thuis kan een grote 

impact hebben op hun leven. Ze kunnen vermoeidheid, stress, psychische problemen, 

concentratieproblemen en slaaptekort ervaren door de situatie thuis. Ze doen later, als 

jongvolwassenen, vaker dan leeftijdsgenoten een beroep op de GGZ.  

Verborgen groep De cijfers liegen er niet om. Eén op de tien jongeren is 

mantelzorger. Het is een verborgen groep. Ze weten vaak niet dat hun thuissituatie 

bijzonder is. Zij zien zichzelf niet als mantelzorger en maken daarom geen of weinig 

gebruik van ondersteuningsmogelijkheden. Jonge mantelzorgers zijn hele normale 

kinderen en jongeren, met een bijzondere thuissituatie. Ze zijn niet zielig, maar 

verdienen wel aandacht en passende ondersteuning.  

Brainstorm + leuke activiteit I.p.v. dat wij gaan bedenken wat jonge 

mantelzorgers nodig hebben en leuk vinden, horen we dit het liefste van henzelf. 

Daarnaast gunnen we jonge mantelzorgers een avond waarin het even echt om hen 

draait en waar ze andere jonge mantelzorgers kunnen ontmoeten. Daarom 

organiseren we samen met het jongerenwerk een brainstorm, met daaraan 

gekoppeld een leuke activiteit.  

Praktische info  

• maandag 4 november, van 19:00-21:00 uur.  

• Bij jongerencentrum de Greef in Lisse (Ruishornlaan 21).  

• Programma: welkom, 30 seconds, brainstormen, glas graveren.  

• Voor jonge mantelzorgers van 10 t/m 16 jaar, uit Hillegom of Lisse. Bij 

voldoende deelnemers maken we een indeling naar leeftijd.  

• Aanmelden: gaat via info@welzijnskompas.nl en is mogelijk t/m woensdag 30 

oktober. Deelname aan de activiteit is kosteloos.  

Met vriendelijke groet,  

Edith Schouten – mantelzorgadviseur WelzijnsKompas 

Johanna Cloo – coördinator buurtwerk WelzijnsKompas  



 

 

  

  

Jeugdfonds Sport & Cultuur 

Wit uw zoon of dochter sporten of aan cultuur (muziek, theater, 

dansen) deelnemen? Maar heeft u daarvoor niet voldoende geld? 

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur kan u helpen! 

  

Wat betaalt dit fonds? 

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie en eventuele 

kleding en/of attributen die nodig zijn. 

  

Hoe vraag je aan? 

Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen, dat kan alleen gedaan worden door 

intermediairs. Een intermediair is een tussenpersoon die professioneel betrokken is bij de 

opvoeding en verzorging van het kind. Denk hierbij aan een leerkracht (basis- en 

middelbare school), jeugdhulpverlener, schuldhulpverlener, sportbuurtcoach, huisarts of 

een maatschappelijk werker.  

Op onze school is Petra van Oorschot intermediair. Zij kan voor uw zoon/dochter de 

aanvraag indienen. 

  

Op www.jeugdfondssportencultuur.nl/zuid-holland staan alle spelregels en een overzicht 

met intermediairs. 

 

           

 

Wist u dat? 

 

… u rekening dient te houden met jonge kinderen als deelnemers in ons verkeer? 

… batterijen inleveren op school nog steeds punten oplevert, waarvan wij speelgoed 

kunnen aanschaffen.  

… groepen 7 en 8 op beide locaties nog een sponsorloop lopen met 3 andere scholen in 

Lisse. We gaan bij alle locaties langs en ontmoeten elkaar voor het Adamas inloophuis. 

informatie volgt. 

… invalleerkrachten nog steeds lastig te vinden zijn. 

… juf Petra Westra stopt met haar werkzaamheden als HVO-docent. Er hard wordt 

gezocht naar een vervanger door stichting HVO primair. info volgt. 

… vrijdagochtend 18 oktober de leerlingen vrij zijn, en wij een teambijeenkomst hebben. 

… de brandblusmiddelen op locatie Gerard Doustraat allemaal nog steeds in orde zijn en 

jaarlijks gecontroleerd worden. 

… wij op beide locaties veel rondleidingen hebben gedurende de week. Nog meer 

mensen geïnteresseerd zijn in onze school. Mede dankzij uw mond op mond reclame. 

Dank. 

… Wij u een prettig wensen en graag tot maandag. 

http://www.jeugdfondssportencultuur.nl/zuid-holland
http://www.jeugdfondssportencultuur.nl/zuid-holland

