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1. Leden van de Tweco 

 

De Tweemaster evenementencommissie bestaat uit ouders van beide locaties en een 
vertegenwoordiging vanuit het team (leerkrachten).  

Wij organiseren samen met de leerkrachten speciale activiteiten binnen en buiten de school 
zoals: sinterklaasfeest, kerstfeest, schoolreis, mozaïekwedstrijd, avondvierdaagse, eindfeest, 
klassenuitjes. 

Daarnaast leveren wij een financiële bijdrage aan diverse activiteiten zoals bijvoorbeeld de 
Kinderboekenweek en sportdag. 

De volgende ouders waren het afgelopen schooljaar lid van de Tweco:  

Gerard Doustraat 

• Monique van Berkel 
• Sharon Borekhof 
• Helmy Dofferhoff 
• Geraldine ter Linde 
• Vanessa Maagdenberg 
• Tamara Nadin 
• Marlène Bel – Penningmeester 
• Miranda Slootbeek 
• Anneliek Stam 
• Feline Huizenga - Secrataris 

 

Nassaupark 

• Edith van den Boomen 

• Lisette v/d Lans – Voorzitter 

• Katja Glaschinskaja 

• Els Immerzeel 

• Danielle Groenewegen 
 

Namens het team namen juf Lisette en juf Barbara deel aan de vergaderingen. 

Er is afgelopen jaar 5 keer met de hele Tweco vergaderd. Daarnaast hebben de commissies 
zo vaak als nodig vergaderd.  

  



2. Commissies 

Binnen de Tweco waren dit jaar de volgende commissies actief: 

 

 Schoolfotograaf 

 Sinterklaas 

 Kerstmis 

 Schoolreis  

 Avondvierdaagse 

 Eindfeest   

 Musical 
 

Schoolfotograaf: 

Op de dag zelf was op beide locaties 1 lid van de Tweco aanwezig om te ondersteunen bij 
de goede doorloop. De schoolfotograaf wordt altijd door school geregeld, hier heeft de 
Tweco dus verder geen bemoeienis mee. 

 

Sinterklaas: 

Ook dit jaar waren op beide locaties weer diverse sinterklaas activiteiten georganiseerd en 
kwam uiteraard Sinterklaas met zijn pieten op bezoek. 

De Commissie heeft weer haar best gedaan om er ook dit jaar weer een verassend geheel 
van te maken. Alle kinderen hebben genoten van de Sinterklaas ochtend. 

Vanaf groep 5 worden er lootjes getrokken en maken de kinderen voor elkaar een mooie 
surprise. Zoals ieder jaar werd er van te voren aan de kinderen een envelop met geld 
gegeven waarvoor de kinderen een kadootje konden kopen. Deze werkwijze bevalt 
uitstekend want iedereen doet goed zijn best om voor het gehele bedrag een mooi kadootje 
te kopen. Tijdens het brengen van de surprises kijkt iedereen zijn ogen uit naar al het moois 
wat door de kinderen (met een beetje hulp van de ouders ;-) is gemaakt. 

 



Kerst:  

Het thema van Kerst dit jaar was: Vergeet mij niet. 

Al snel werden contacten gelegd met Verzorgingshuis Berkhout om diverse activiteiten te 
organiseren om jong en oud elkaar te laten ontmoeten.  

Een groot succes! Vanuit Berkhout zijn er wat bewoners naar school gekomen om met de 
kinderen te knutselen en voor te lezen. Ook werd er een speciaal gym uurtje gehouden. 
Zowel jong als oud hebben van de activiteiten genoten. 

Op donderdag was het smullen geblazen in de klassen. Iedereen had weer enorm zijn best 
gedaan om iets lekkers klaar te maken zodat er weer een gevarieerd menu op tafel stond. 
Lekker hoor die soesjes, worstenbroodjes, fruit stokjes en cakejes door elkaar…… 

Er werd gezongen op het schoolplein waar warme chocomel met slagroom  werd 
geserveerd. 

 

 

 

Avondvierdaagse 

Anders dan voorgaande jaren moesten ouders zich dit jaar zelf inschrijven bij de speeltuin. 
Het was even spannend of er nu toch wel veel kinderen mee zouden lopen.  

Die spanning was helemaal niet nodig want er werd volop gelopen door de leerlingen van de 
Tweemaster! Uiteraard werd er iedere avond langs de route weer wat lekkers uitgedeeld!  

 

 



Schoolreis/Kamp:  

Dit jaar stonden er voor beide locaties genoeg bussen klaar om alle leerlingen naar Duinrell 
te brengen! Wat een mooi gezicht bijna 400 kinderen in hun blauwe Tweemaster shirt! 

Het was een prachtige dag waarbij iedereen van groep 1 tot en met groep 7 zich uitstekend 
heeft vermaakt! Alleen maar blije gezichten vandaag!  

 

         

 

Groep 8 ging traditiegetrouw 3 dagen op kamp. Zij hebben het super naar hun zin gehad!  



Eindfeest  

Dit jaar is er wederom  één gezamenlijk feest voor beide locaties georganiseerd.  

Het was nog even spannend of het programma door kon gaan zoals gepland omdat het weer 

niet erg mee leek te zitten. Gelukkig bleef het droog en zonnig zodat we met zijn allen lekker 

buiten feest konden vieren. Er was een Rad van Fortuin waar voor 3 speelronden loten 

werden verkocht. De opbrengst was enorm! Wat kunnen we hiervan mooie nieuwe buiten en 

binnen speel spullen voor kopen! In de tussentijd konden de kinderen in groepjes met hun 

klasgenoten en ouders door de wijk op zoek naar koningsgezinde vossen! Wat zagen de 

leraren er prachtig uit! Met als afsluiting een ijsje was dit een zeer geslaagde activiteit. 

Binnen kon gedanst worden op de nieuwste top 40 hits. 

Onder het genot van een drankje kon iedereen gezellig bij kletsen, terug kijken op het 

afgelopen jaar en vast vooruit kijken naar de komende zomervakantie.  

 

 

 



Overige activiteiten: 

De verkoop van de luizentassen (op de GD) en school T-shirts wordt ook door de Tweco 
verzorgd.  

 

 

Daarnaast heeft de Tweco een financiële bijdrage geleverd aan de teamleden zodat zij 
activiteiten in het kader van onder ander de Kinderboekenweek konden organiseren. 

De jaarvergadering is ook dit jaar samen met de MR en de directie georganiseerd. De 
opkomst dit jaar was boven verwachting! Het was een geslaagde avond!  

  



  



 

 

  



  



 

6. Vooruitblik 2019 - 2020 

Op de valreep van dit school jaar is de Tweco versterkt met wel 7 nieuwe leden!  

De verdeling Nassaupark en Gerard Doustraat komt hiermee ook weer in een beter 

evenwicht!  

Hoewel tijdens de laatste vergadering nog niemand heeft aangegeven de voorzittershamer 

over te willen nemen, gaan we met deze groep enthousiaste mensen het nieuwe schooljaar 

in. 

Voor de commissies zijn er nog genoeg “oud” leden die de nieuwe leden mooi kunnen 

inwerken voor de komende jaren.  

De meeste commissies draaien al jaren op een goed draaiboek met ieder jaar andere 

thema’s. Daar zal het komend jaar niet veel aan veranderen in het kader van: never change 

a winning team ;-)  

 

 

Namens het bestuur 2018-2019 

Lisette van der Lans, Voorzitter 

Marlène Bel, Penningmeester 

Feline Huizenga, Secretaris 

 

 


