
 

 

Nieuwsflits #3 

20 december 2019 

Belangrijke data 

Vrijdag 20 december 2019 Nieuwsflits #3 

Vrijdagmiddag 20 december tot en met 

vrijdag 3 januari 2020  

Kerstvakantie. Fijne dagen. 

Vrijdag 27 december 2019 Schoolbasketbal-toernooi. 

Maandag 6 januari 2020 Weer naar school. Welkom! 

Vrijdag 10 januari 2020 Betalingsverzoek (reminder) via 

schoolkassa voor onze vrijwillige 

ouderbijdrage 

Donderdag 30 januari en vrijdag 31 januari Eventuele onderwijsstaking door 

leerkrachten. 

Vrijdag 31 januari  Nieuwsflits #4. 

 

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 donkere maanden zijn in volle gang en wij hebben zojuist de decembermaand 

afgerond op school met, kerststukjes maken, liedjes zingen, sommige groepen hebben 

hun theatervoorstelling gehouden en natuurlijk ons jaarlijks terugkerende Kerstdiner. 

Overheerlijke lekkernijen zijn meegenomen en bereid. Hartelijk dank namens alle 

kinderen.  

  



 

Met volgepakte tassen (gymkleding), een verdwaald lunchdoosje en creatieve knutsels 

komen de kinderen thuis om heerlijk te genieten van een welverdiende vakantie. Lekker 

opladen voor de volgende periode in ons onderwijs. Eind januari, begin februari ronden 

wij ons eerste onderwijskundige halfjaar af en krijgt u en uw kind het eerste rapport. 

Komt u ook weer mee met uw kind naar het rapportgesprek? 

Vanuit hier wensen, voor zover wij u dan nog niet persoonlijk hebben gedaan, een 

heerlijke en fijne tijd toe samen met uw kind(eren). Geniet van elkaar en kom in volle 

gezondheid terug op school om weer verder te leren.  

Een gelukkig en gezond 2020 gewenst. 

Mede namens ons volledige team. 

Barbara Rotteveel en Jerry Leepel  

directie obs De Tweemaster. 

 

Personeel 

Per januari 2020 is Juf Marijke Otte onze nieuwe collega. Een ervaren collega die graag 

binnen ons team wil werken en verschillende taken op zich zal nemen. De werkdruk 

gelden vanuit het ministerie van onderwijs krijgen mede door haar komst nog meer 

gelegenheid om ingezet te worden. 

Juf Marijke zal 4 dagen op school aanwezig zijn en in alle groepen haar gezicht laten zien 

en afwisselend invallen waar nodig. 

Juf Marijke fijn dat u er bent en namens iedereen van harte welkom en veel plezier op de 

Tweemaster. Haar mailgegevens zijn: marijke.otte@tweemasterlisse.nl 

 

schoolfoto 

Beste ouders/verzorgers,  

Enige tijd geleden hebben wij de inlogkaarten van Schoolfoto.nl aan de kinderen 

uitgedeeld. Wij willen jullie er graag op attenderen dat de kortingscode 5566 van 20% 

nog even geldig is voor de fotosets. Deze loopt t/m 6 januari 2020.  

Daarbij hebben zij nu nog een extra kortingsactie lopen! Bij de code CANVAS19, krijgt u 

20% korting op een canvasdoek.  

 

Tussenschoolse opvang 

Gezocht voor de locatie Nassaupark, nieuwe overblijfkrachten. Met ingang van het 

nieuwe kalenderjaar. (wegens zwangerschap en nieuwe baan) 

 

Heb je tussen de middag wat tijd over? Vind je het leuk om met jonge kinderen te eten? 

Wil je wat bijverdienen? Meld je dan aan of vraag naar de mogelijkheden bij Margo en of 

directie van de school. 

 



 

De overblijfvergoeding is € 10,- per keer. Je bent werkzaam in een gezellig team en 

wordt jaarlijks bijgeschoold. 

 

Kom jij ons overblijfteam versterken? Of kent u iemand die wellicht geschikt is? Geef het 

door. 

 

Groet, TSO-coördinator de Tweemaster. 

 

Margo Lijten Mail naar: tso@tweemasterlisse.nl of bel met 0252-410304 

 

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 de lessen starten. 

… parkeren aan de stoepranden op beide locaties verboden is. Op beide schoollocaties 

hebben wij goede parkeervoorzieningen. Maakt u hier alstublieft gebruik van. 

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

kunnen aanschaffen. 

… wij geen verantwoordelijkheid dragen voor het zoekraken van mobiele telefoons? Uw 

kind heeft er geen nodig in ons onderwijs. 

… wij gevonden voorwerpen verzamelen en na lange tijd van bewaren doorgeven aan het 

goede doel. 

… wij met enige regelmaat in de krant terug te vinden zijn met activiteiten door onze 

kinderen. Kinderen zijn supertrots op hun ervaringen. 

… wij op de locatie Gerard Doustraat een stoeltjeslift hebben laten installeren voor 

kinderen en volwassenen die deze nodig hebben om op de 1e etage te komen. We zijn 

hier heel blij mee. 

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

(hierover aan deze groepen een eigen parro bericht) 

… Wij u een prettige jaarwisseling en fijne dagen wensen en graag tot maandag 6 

januari 2020. 

 

Vrijwillige ouderbijdrage (herhaling) 

Op 10 januari ontvangt u via een link van schoolkassa een betalingsverzoek voor onze 

vrijwillige ouderbijdrage. Dit schooljaar is een eerste jaar dat wij dit gebruiken met als 

belangrijkste redenen: verhoging van opbrengsten en vernieuwing van het systeem. 

Afgelopen jaar heeft 56% 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 100% 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. 

mailto:tso@tweemasterlisse.nl


 

Er volgen nog enkele digitale herinneringen voor de betalingen. Deze ontvangt u 

overigens alleen als u niet betaald heeft. 

Namens alle kinderen van school hartelijk bedankt. 

TWECO, MR, kinderen en team van de Tweemaster. 

NB1: tussenschoolse opvang verloopt dit schooljaar nog via automatische incasso. 

NB2: schoolreis- en kamp gelden verlopen in 2020 ook via schoolkassa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrum jeugd en gezin 

 

Vanaf 28 januari 2020 start in het CJG Lisse een groepje voor kinderen van 9 tot 12 jaar 

van gescheiden ouders. Middels een verhaal, werkboekje en vooral veel spel komen 

allerlei onderwerpen aan de orde waar kinderen mee te maken hebben en soms mee 

worstelen. Met leeftijdsgenootjes delen ze ervaringen en wisselen ze tips uit. De groep is 

bedoeld voor kinderen waarbij ouders in scheiding liggen, recent gescheiden zijn, maar 

ook voor kinderen waarbij ouders al langere tijd uit elkaar zijn.  

Alle bijeenkomsten zijn op de dinsdag, hieronder staan ze op een rijtje: 

● 21 januari; kennismakingsgesprekken van 30 minuten 

● 28 januari 

● 4 februari 

● 11 februari 

● 18 februari 

● 18 februari; ouderavond 

● een week niet i.v.m. de voorjaarsvakantie 

● 3 maart 

● 10 maart 

● 17 maart 

● 24 maart 

● 31 maart; een afsluitende sessie 

Locatie: CJG Lisse (gebouw de Bolster); Grachtweg 38, 2161 HN Lisse 

Tijd: 15:30 tot 17:00 uur 

 

Voorafgaand aan de groep vinden er kennismakingsgesprekken plaats met ouders en 

kinderen en halverwege de bijeenkomsten reeks vindt een ouderbijeenkomst plaats. 

Aanmelden kan via www.jeugdengezinsteams.nl  

http://www.jeugdengezinsteams.nl/


 

 

 

Fijne dagen en een Gelukkig nieuwjaar 

 

Team openbare basisschool De Tweemaster 

 

 

 

 


