
 

 

Nieuwsflits #10 

vrijdag 17 juli 2020 

Belangrijke data 

Vrijdag 17 juli Nieuwsflits#10 

Maandag 20 juli tot en met vrijdag 28 

augustus 

Zomervakantie. Leerlingen zijn vrij. 

Zaterdag 1 augustus Nieuwe inlog Parro 

Donderdag 27 en vrijdag 28 augustus Studiedag teamleden. Leerlingen zijn vrij. 

Maandag 31 augustus Start schooljaar. Welkom allen. 

 

Beste ouders, verzorgers en leerlingen. 

 

Zojuist hebben wij afscheid genomen van u en uw kind op schoolplein. Het schooljaar 

2019-2020 gaat de geschiedenis in als het “Corona-jaar”. Waar wij een goede start van 

dit schooljaar hadden en zojuist het eerste rapport met uw hadden gedeeld, kwam daar 

half maart abrupt een einde aan en kreeg ons schoolproject “De mens” wel een heel 

andere wending.  

De eerste geknutselde geraamtes hing reeds in de school en geplande gastlessen zouden 

spoedig volgen, maar op 16 maart kwam het bericht dat alle scholen moesten sluiten. 

Wij hebben als Tweemaster denk ik goed geluisterd en gekeken naar mogelijkheden. We 

hebben de protocollen vanuit RIVM, bestuur, gemeente in nauw contact met de 

medezeggenschapsraad van school continu herschreven naar een praktisch haalbare 

situatie voor de Tweemaster. Dit heeft veel inzet en energie gevraagd van iedereen. 

In de tussentijd hebben wij dagelijks de noodopvang voor ouders met cruciale beroepen 

georganiseerd, wederom in nauw contact met betrokken instanties en hebben alle 

leerkrachten het onderwijs op afstand samen met u vormgegeven. 

Niet elke thuissituatie is hetzelfde. Er kwamen redelijk snel signalen vanuit sommige 

gezinnen dat het onderwijs op afstand, de opvang van hun kind(eren) in combinatie met 

(moeten) werken gewoonweg niet lukte. Hier zijn wij samen met centrum jeugd en gezin 

samen opgetrokken om ook voor deze kinderen een gezonde en veilige thuissituatie te 



 

creëren. Naarmate de tijd verstreek, kwamen er meer signalen van ongelukkige 

thuissituaties en hebben wij waar mogelijk onze zorg verleend.  

Daar geheel tegenover staat het feit dat de overgrote meerderheid van onze gezinnen 

het thuisonderwijs snel op de rit had en samen met de leerkrachten en ouders werkten 

aan, datgeen wat mogelijk was. 

Trots en met dank kijken wij terug op deze periode. Trots op ons zelf (dank voor de vele 

lieve en attente complimenten) en trots op uw kind(eren) en u. Samen hebben we dit 

voor elkaar gekregen en graag trekken wij die verder ingezette lijn voort. 

Hopelijk kunnen wij u na de zomervakantie weer meer welkom heten. Fysieke afstand is 

daarbij tot op heden het credo en wederom moeten wij samen de 1,5 meter in acht 

blijven nemen. 

Op het moment van schrijven, denken wij aan veel verschillende thuissituaties waarin de 

maatregelen anders worden opgevat, toegepast en of gehanteerd. Tot op heden zijn wij 

erg blij met de welwillendheid en flexibiliteit van onze ouders, (uitzondering daargelaten) 

kinderen en teamleden. 

Wij concluderen dat wij geen corona zieken in ons midden hebben, leerkrachten (met 

ook hun eigen emoties en angsten) er continu hebben gestaan voor u en uw kind(eren) 

en dat wij zelf als directie ook toe zijn aan een welverdiende vakantie. We hebben er 

alles aan gedaan om een zo normaal mogelijk einde voor u en uw kind te verzorgen en 

vooral voor onze leerlingen die afscheid nemen van de basisschool. Het ga jullie goed, 

wees altijd welkom op de Tweemaster en succes op het voortgezet onderwijs.  

Wij zeggen u gedag voor dit moment en heten u weer welkom na de vakantie. 

Mede namens alle leerkrachten en betrokkenen van de Tweemaster. 

Barbara Rotteveel en Jerry Leepel 

 

 

  



 

Parro berichten in een nieuw jasje (bron: Parnassys) 

30 jun. 08:00 

Let op Vanaf 6 augustus 2020 zien ouders een ander inlogscherm als zij Parro 

openen. 

Naast het Parro logo zien zij dan ook een roze ParnasSys scherm. Dit betekent 

niet dat ouders toegang hebben tot alle gegevens die in ParnasSys staan. 

Ouders kunnen vanaf dan met één account inloggen bij producten van 

ParnasSys (bijvoorbeeld Parro en Ouderportaal). Uiteraard alleen als jouw 

school één of beide producten van ons afneemt. 

 

Wat verandert er voor ouders? Enkel het nieuwe inlogscherm waarbij hen 

gevraagd wordt opnieuw in te loggen. Of (als zij nog helemaal niet bekend zijn 

in onze systemen) een account aan te maken. Dat laatste kan bijvoorbeeld het 

geval zijn als een ouder onder een ander email-adres geregistreerd staat. Per 

ouder dienen zij een account aan te maken. 

 

Vandaag ontvangen alle ouders een bericht waarin wij hen informeren over het 

nieuwe inlogscherm. 

 

Wist u dat? 

… Wij in goed overleg met de leden van de medezeggenschapsraad treden over de te 

volgen protocollen en of gemaakte afspraken. 

… Niet elke casus en of gezinssituatie passend is in de voorgeschreven protocollen.  

… Maatwerk en of luisterend oor hard nodig zijn in deze tijd. 

… Wij veelal adviseren aan ouders om de schoolarts of GGD te raadplegen bij twijfel over 

ziekteverschijnselen. Wij zijn niet medisch opgeleid personeel. 

… Wij u vragen om goed te blijven praten met uw kind(eren) in deze zeer bijzonder tijd. 

… Wij drukdoende zijn met zorgelijke thuissituaties en de kinderen die zich daarin 

bevinden.  

… wij rookvrije schoolpleinen en schoolgebouwen hebben. 

… geen honden op het schoolplein en of in het schoolgebouw mogen komen. 

… Sommige kinderen honden erg eng vinden. 

… wij nog steeds batterijen op beide locaties verzamelen. Dit levert speelgoed-punten 

voor de leerlingen op. Graag deponeren in de ton bij de beide hoofdingangen. 

… Wij zoveel mogelijk “normaal” te doen op de Tweemaster om zodoende het “goed” 

met elkaar te hebben. Helpt u mee? 

 



 

SKOL Kinderopvang 

 

Puk heeft vakantie! 

In de zomervakantie hoeven wij op het kinderdagverblijf ons niet te vervelen, want op 

maandag 20 juli starten we met het Pukthema ‘Puk heeft vakantie’. Tijdens dit hele 

thema bekijken we het prentenboek ‘De gele ballon’. 

De gele ballon is op elke bladzijde te vinden en zweeft 

hoog in de lucht door allerlei gebieden heen. Samen 

met Puk spelen wij net zoals de ballon elke twee weken 

in een ander gebied. Zo vliegen wij in de eerste twee 

weken over het vertrouwde Nederland en bekijken we 

de bloemen, proeven we kaas en zingen we 

oudhollandse liedjes. In week 3 en 4 nemen wij een 

duik in het water en spelen met het zand. We maken 

zelf fruitijsjes en smikkelen deze op. En leren woorden 

zoals, boven, onder, nat en droog. 

In de laatste twee weken bevinden wij ons op het land. 

Welke dieren leven er in het bos en in de dierentuin? 

We beklimmen bergen, lopen als dieren en leren 

woorden zoals, 

hoog, laag, wilde 

dieren en bladeren. 

 

Om de 

taalontwikkeling 

van de kinderen te stimuleren, zingen en lezen we 

veel. We praten met de kinderen over de plaatjes 

die met vakantie te maken hebben. Hierbij 

gebruiken we regelmatig woorden als zon, warm, 

koud, zwembroek, drinken en water, zodat de 

kinderen deze woorden gaan herkennen. 

 

Zomervakantie op de BSO is een feest! 

Het vakantieprogrammateam heeft zich weer 

ingezet om een te gek programma neer te 

zetten. Het programma ziet er anders dan 

normaal uit. Wij bieden andere workshops en 

uitstapjes aan vanwege het Corona-virus. Wij 

volgen daarin de richtlijnen van het RIVM. Het 

gehele programma is daarom onder 

voorbehoud. 

 

Het thema deze zomervakantie is: Games! In 

het programma komen verschillende 

wateractiviteiten voorbij, we doen een Just Dance Battle, genieten een hele week van 

Mario Bros en Pokémon en doen nog veel meer leuke activiteiten. Genoeg te zien en te 

beleven dus! Laat de vakantie maar komen!  

 

Interesse in het kinderdagverblijf of BSO? 

SKOL biedt kinderen van 0 tot 12 jaar een dag arrangement op het kinderdagverblijf en 

op de BSO. Nieuwsgierig? Een rondleiding is makkelijk aan te vragen via: 

www.skolkinderopvang.nl/rondleiding. Voor meer informatie kun je bellen naar 0252- 

418277 of mailen naar info@skolkinderopvang. 

 

http://www.skolkinderopvang.nl/rondleiding

