
 

 

Nieuwsflits #4 

3 februari 2020 

Belangrijke data 

Maandag 3 februari Nieuwsflits #4. 

Vrijdag 14 februari Rapport 1 mee naar huis 

Maandag 17 februari tot en met donderdag 

20 februari  

Rapportgesprekken. Welkom. 

Vrijdag 21 februari Studiedag teamleden 

Vrijdag 21 februari tot en met vrijdag 28 

februari  

Voorjaarsvakantie 

Vrijdag 21 februari  Nieuwsflits #5. 

Dinsdag 25 februari Nieuw meubilair leerlingsets groepen 3 tot 

en met 8 locatie Gerard Doustraat. 

 

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: 

Midden in de winter, waarin wij toch wel stilletjes hoop hadden op een witte periode, lijkt 

deze periode zo langzamerhand over te gaan in het voorjaar. De dagen worden langer 

en hierbij is het fijn dat de veiligheid van de kinderen nog steeds voorop staat in het 

verkeer. Ook komen er weer meer ouders en kinderen met de fiets naar school. Fijn om 

te zien.  

Graag tot ziens op school. Juf Barbara en meester Jerry  



 

Meubilair GD 3 tot en met 8.  

Beste ouders en leerlingen uit groepen 3 tot en met 8 van de locatie Gerard Doustraat. 

Op dinsdag 25 februari zullen er nieuwe leerlingsets geleverd worden. Op 

donderdagmiddag 20 februari a.s. zullen wij samen met u en de leerlingen de oude 

leerlingsets naar beneden brengen om deze mee te kunnen geven aan het goede doel.  

Helpt u ook mee? U hoeft zich niet aan te melden vooraf, mag wel natuurlijk bij de 

leerkracht van uw kind(eren). Onder het motto: vele handen maken licht werk. 

 

Personeel: 

Juf Marijke heeft langzamerhand haar draai gevonden bij ons op school en valt in waar 

nodig bij afwezigheid van de groepsleerkracht. Verder ondersteunt zij in verschillende 

groepen. Heel fijn dat u er bent juf Marijke. 

Meester Hans heeft zorgverlof genoten vanwege een operatie bij zijn dochter. Daarnaast 

is meester Hans een paar uurtjes minder in de week gaan werken. In de praktijk merkt 

niemand daar iets van. Onze complimenten meester Hans. 

 

Type Toppers! 

Blije gezichten op donderdag 16 januari op het Nassaupark; na 12 weken oefenen 

mochten Thomas, Bo, Yfke, Pascal en Maya type-examen doen. Zo’n officieel examen is 

natuurlijk altijd wel een beetje spannend, maar dat bleek echt niet nodig, want ze 

hebben alle vijf met mooie resultaten hun typediploma gehaald. Yfke haalde zelfs een 

typesnelheid van 203 aanslagen per minuut! 

 

In maart kan de typecursus op de locatie Gerard Doustraat worden gevolgd op de 

donderdagmiddagen van 15.15 – 16.00 uur. De informatie over deze cursus zal 

binnenkort in de groepen 7 en 8 worden uitgedeeld.  

 

Wendy Zenden  

 

 

www.samenmediawijs.online 

 

  

http://www.samenmediawijs.online/


 

TSO nieuws. 

 

Voor de maand februari hebben wij weer een spel van de maand. 

Dit spel is ZAPP.  Meester Frank zal hier tijdens de gymlessen ook aandacht  

aan besteden. Op het plein wordt er door de groepen 5 t/m 8 om beurten het hockeyspel 

gespeeld. Dit is erg in trek.  

 

Voor de ouders die de TSO in twee termijnen betalen, de volgende mededeling. 

Eind februari zal de tweede incasso ronde plaatsvinden. 

 

Op de locatie Nassaupark zoeken wij nog steeds enthousiaste vrijwilligers die 

ons willen helpen bij het goed verlopen van de overblijf. 

Het is ook mogelijk dat u zich opgeeft als oproepkracht. Vele handen maken ligt werk. 

 

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. 

 

contact: TSO coördinator Margo Lijten 

0252-410304 of mail margo.lijten@tweemasterlisse.nl 

 

Wist u dat? 

 

… Synchroniseert u uw Parro-app wel eens? Dit helpt om de meest actuele 

informatie tot u te krijgen. (slepen van uw scherm van boven naar beneden) 

… 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. 

… De afgelopen weken verschillende groepen op bezoek zijn gegaan bij verschillende 

instanties. Brandweer, Floralis, de Groene Bol. 

… Sommige groepen hun theatervoorstelling hebben laten zien aan heel veel 

belangstellenden. 

… De CITO-toets periode afgesloten is en dat deze resultaten besproken zijn met de 

betrokken leerkracht(-en) 

… Wij als teamleden een studiedag hebben op vrijdag 21 februari en ons buigen over het 

nieuwe schoolplan voor de komende 4 jaar. 

… Wij u apart van deze nieuwsflits ook via het klassennieuws per groep op de hoogte 

houden. Veel leesplezier. 

 

  



 

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. 

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 (herhaling) 

 

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/


 

SKOL Hannie Schaftlaan  

 
Kinderdagverblijf Hannie Schaftlaan   

Samen trommelen, liedjes zingen, klappen of de 

knuffeldans doen… Op de Speelschool  zijn we 

druk bezig met het nieuwe Puk Thema ‘muziek’. 

Peuters kunnen ontzettend genieten van muziek 

en dans. Het heeft bovendien een positieve 

invloed op de ontwikkeling van jonge kinderen. 

Het draagt bij aan de intelligentie en het sociale 

functioneren. Binnen het thema laat handpop 

Puk de 

kinderen 

bewegen en 

liedjes zingen 

op muziek. Ook heeft Puk een bak met 

muziekinstrumentjes. De kinderen herkennen de 

instrumenten en kunnen spelen met hoge en lage tonen. 

We maken samen muziek en oefenen woorden als gitaar, 

piano, dansen, zingen, orkest, hard en zacht, 

stampen, fluiten, zingen, snel en langzaam. We lezen 

voor uit het prentenboek ‘Wiebelbillenboogie’ en we doen 

elke dag aan peutersport met leuke spelletjes 

rondom dit thema.  

 

Van 22 januari tot en met 1 februari 2020 vinden de Nationale Voorleesdagen plaats. 

Een jaarlijkse campagne die zich richt op het stimuleren van voorlezen aan jonge 

kinderen die zelf nog niet kunnen lezen. Op de Speelschool waren deze dagen de opa’s 

en oma’s van de kinderen uitgenodigd om te komen voorlezen op de groep van hun 

kleinkind. Het Prentenboek van het Jaar is ‘Moppereend’ van Joyce Dunbar en Petr 

Horáček. Dit boek was natuurlijk beschikbaar om uit voor te lezen maar een ander boek 

mocht ook! Iedereen vond het erg gezellig met de opa’s en oma’s erbij. 

 

BSO de Torenkamer 

Bij de BSO zijn natuur ook weer een boel leuke activiteiten te beleven! Zo zijn er de 

workshops tekenen, koken, balsporten en mozaïek! Tijdens deze workshops leren ze 

verschillende tekentechnieken, koken de lekkerste dingen, maken kennis met diverse 

balsporten en zijn creatief met de mozaïek. 

De voorjaarsvakantie staat ook alweer voor de 

deur. Dit keer hebben we het thema: dieren! 

We zijn open van 24 februari tot en met 28 

februari 2020. De vakantie staat volgepland 

met te gekke activiteiten binnen dit thema. Zo 

gaan we op zoek naar de Big Five tijdens de 

speurtocht, pluizen we braakballen uit, gaan 

we op ontdekkingstocht in Naturalis en 

verzamelen we afval tijdens de afvalrace. 

Kortom, geen tijd om je te vervelen in de 

vakantie bij de BSO van SKOL! 

 

Interesse in de Speelschool of BSO? 

De Hannie Schaftlaan biedt kinderen van 0 tot 12 jaar een dag arrangement op het 

kinderdagverblijf en op de BSO. Voor meer informatie kun je naar 

www.skolkinderopvang.nl of mailen naar info@skolkinderopvang.nl. 
 

http://www.skolkinderopvang.nl/
mailto:info@skolkinderopvang.nl

