
 

 

Nieuwsflits #2 

1 november 2019 

Belangrijke data 

Vrijdag 1 november Nieuwsflits #2 

Vrijdagmiddag 1 november 1e betaling via schoolkassa. Vrijwillige 

ouderbijdrage en evt. donatie. 

woensdag 6 november staking primair onderwijs in onze groepen: 

2GD 3/4GD 5GD 6GD 8GD 

4NP 8NP 

Vrijdagochtend 8 november groepen 7 en 8 sponsorwandeltocht 

Adamas inloophuis. Loopt u mee? 

Maandag 4 november tot en met vrijdag 8 

november 

gastlessen en of theaterbezoek. zie evt. 

parro van de groepen. 

Donderdag 5 december Sintviering groepen 1-8 info. volgt. 

Donderdag 19 december December (Kerst) viering 1-8 info. volgt. 

Vrijdag 20 december Nieuwsflits #3 

 

Beste ouders, verzorgers en leerlingen. 

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

ook terugvinden op onze website en of in het archief van Parro. 

Veel leesplezier. 

Team obs Tweemaster 

 

 

 



 

Algemeen 

De bladeren vallen al even van de takken en de herfstwandelingen met onze jonge 

kinderen worden georganiseerd. Met elkaar gaan wij de donkere, natte, maar oh zo 

heerlijke herfst- en winterperiode in. Onze leerlingen werken, spelen, leren, sporten en 

ervaren bij ons op school.  

Ook een periode waarin wij u vragen om goed op te letten in het verkeer. Onze kinderen 

zijn kwetsbaar en passen de regels en afspraken waar mogelijk toe, maar een ongeluk 

zit in een klein hoekje...Helpt u mee? Dat begint al met goed parkeergedrag. 

Verder hebben wij voor groepen 7 en 8 op beide locaties een mooie wandel sponsortocht 

georganiseerd. Het Adamas inloophuis maakt een prachtige route langs 3 verschillende 

basisscholen om zodoende te eindigen op de locatie Nassaupark en daar het opgehaalde 

bedrag bekend te maken. Sponsort u ook mee? 

Uw kind heeft het vast reeds verteld, maar het opgehaalde bedrag van de sponsorloop 

met gehele school voor cliniclowns en school speelgoed is uitgekomen op: € 8206,55 

Wat een geweldig succes! Hartelijk dank voor uw bijdrage. 

Als laatste willen wij u complimenteren met het feit dat u de parro berichten vanuit 

school en de individuele groepen van uw kind(eren) goed leest. U wordt veel 

geïnformeerd en daarbij neemt u uw verantwoordelijkheid om het tot u te nemen. Ook 

hier hartelijk dank vooral namens uw kind. Samen maken wij de school. 

Een mooie herfstperiode gewenst. Tot ziens op school. 

Barbara Rotteveel en Jerry Leepel  

directie obs De Tweemaster. 

 

Personeel 

Met de afwezigheid van juf Petra Westra als HVO (humanistisch vormingsonderwijs) 

docent heeft het team de taak op zich genomen om de thema’s burgerschap en 

levensbeschouwing verder op zich te nemen en uit te breiden waar nodig. Hopelijk 

kunnen wij u in het nieuwe kalenderjaar mededelen over de komst van een nieuwe 

docent voor HVO. www.gvoenhvo.nl 

Aanstaande woensdag 6 november wordt er op de Tweemaster deels gestaakt. Van de 

22 aanwezige collega’s die dag, leggen er 8 het werk neer om te staken. 

U bent hierover reeds eerder geïnformeerd via een apart parro bericht. Hieronder nog 

even samenvattend: 

Locatie Gerard Doustraat: groep 2, groep ¾, groep 5, groep 6 en groep 8 sluiten deze 

dag. 

locatie Nassaupark: groep 4 en groep 8 sluiten deze dag.  

Wij hebben begrip voor uw keuze indien u meerdere kinderen uit uw gezin thuis houdt 

deze dag. 

Meester Dennis is geheel retour na zijn ingreep voor de herfstvakantie. Fijn dat u er 

weer bent. 

http://www.gvoenhvo.nl/


 

 

Jaarvergadering / informatieavond 

Met een goede (mag altijd hoger) opkomst op onze jaarvergadering afgelopen woensdag 

30 oktober hebben wij geluisterd naar een informatief deel over sociale media, naar 

beide voorzitters van MR en TWECO en hebben wij meegedaan met verschillende 

oefeningen rondom onze gebruikte methode kanjertraining. Na afloop werd er 

geëvalueerd en gevraagd naar mogelijk nieuwe onderwerpen voor volgend jaar. Heeft u 

een idee, meld het via mr@tweemasterlisse.nl of tweco@tweemasterlisse.nl. Bedankt 

voor uw aanwezigheid en of tijdige afmelding. Tot volgend jaar. 

 

Vrijwillige ouderbijdrage 

Vanmiddag ontvangt u via een link van schoolkassa een betalingsverzoek voor onze 

vrijwillige ouderbijdrage. Dit is een eerste keer dat wij dit gebruiken met als grootste 

redenen: verhoging van opbrengsten en vernieuwing van het systeem. 

Afgelopen jaar heeft 56 procent van de ouders betaald voor de activiteiten van de 

TWECO. Denkt u hierbij aan Sinterklaas Cadeautjes, Kerst, sportactiviteiten etc. 

De bijdrage is 20 euro voor geheel jaar. (10 euro voor een half jaar indien uw kind later 

instroomt dit jaar) 

Onze wens vanuit school is een 100 procent betaling door alle ouders. Ondanks het 

vrijwillige karakter van deze betaling, roepen wij op om over te gaan tot betaling en 

wellicht ook nog een extra donatie te doen naar aanleiding van niet betalen vorig jaar. 

Ook volgen er nog enkele digitale herinneringen voor de betalingen. 

U wordt namens alle kinderen van school hartelijk bedankt. 

TWECO, MR, kinderen en team van de Tweemaster. 

 

NB: tussenschoolse opvang verloopt dit schooljaar nog via automatische incasso. 

NB: schoolreis- en kamp gelden verlopen in 2020 ook via schoolkassa. 

 

schoolfotograaf 

Op beide locaties zijn de foto’s gearriveerd van de schoolfotograaf. Deze worden zo 

spoedig mogelijk verspreid. Veel plezier met uw aankoop. 

 

 

 

 

mailto:mr@tweemasterlisse.nl
mailto:tweco@tweemasterlisse.nl


 

School betalingssysteem / ouderbijdrage / kampgeld / schoolreis. (herhaling) 

 

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.  

 



 

Wist u dat? 

 

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

verkeer? 

… de inloop voor alle groepen geldt. 8.15 uur deuren gaan voor iedereen open. 8.25 uur 

de bel gaat en wij om 8.30 uur beginnen. 

… u dat parkeren aan de stoepranden op beide plekken verboden is. Op beide 

schoollocaties hebben wij goede parkeervoorzieningen. Maakt u hier ook gebruik van? 

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

kunnen aanschaffen.  

… groepen 7 en 8 een sponsorwandeltocht houden samen met bs De Waterval en bs De 

Klarinet. Deze opbrengst in zijn geheel gaat naar het Adamas inloophuis. 

… wij op de locatie Gerard Doustraat een peuterspeelzaal hebben in ons pand. Stichting 

Peuterspeelzalen met locatie ‘t Piraatje. 

… groep 3 en groep 4 kinderen straks zelfstandig in de groepen worden verwacht. 

(hierover aan deze groepen een eigen parro bericht) 

… Wij u een prettig weekend wensen en graag tot maandag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

evaluatie jaarvergadering uitspraken ouders: 

antwoord op de vraag: wat is blijven plakken? 

 

Interessante onderwerpen gezien ons eigen social media gezin 

belang van vrijwillige ouderbijdrage, zie graag “tikkie” komen 

kanjertraining leuk en leerzaam ook voor ouders 

kanjertraining was top 

goede onderwerpen, inhoud 

leuke interactie met andere ouders 

het goede van de gekleurde petjes 

te lang luisteren, saai 

jullie zijn kanjers 

meer afwisseling van presentatievormen 

social media goed voor bewustwording 

helaas een lage vrijwillige ouderbijdrage 

interactie met andere ouders en beter inzicht in behandelde onderwerpen 

volgende keer van te voren aankondigen om na te denken over onderwerpen volgend 

jaar 

kanjertraining m.b.t. eigen houding in groep 3 (fanatiek) 

kanjertraining erg leuk 

stoelendans ;) en vrijwillige bijdrage  

social media erg interessant en nog bewuster van kanjertraining 

leuke avond met interessante onderwerpen 

laag percentage eigen ouderbijdrage 

leuke actieve workshops van de kanjertraining 

betaalverzoek via parro vind ik een superidee 

goede combinatie van onderwerpen 

Mijn zoon is net begonnen op de Tweemaster en ik vond dit een leuke “kennismaking” 

evenementen zijn leuk maar kosten ook iets, draag dus allen bij. 

 

genoemde onderwerpen voor komende jaren: 

toetsing 

gymlessen 

toepassingen ICT 

plannen met dalton 

plusklas en talentontwikkeling 

ontmoeting van eigen ouders in de klas 

aanpak van onderwijs en op eigen niveau 

onderwijsmethodes 

huiswerk 


