
 

 

Nieuwsflits #5 

vrijdag 21 februari 2020 

Belangrijke data 

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. 

Woensdag 26 februari Installatie watertappunt Dunea op 

schoolplein. Officiële opening met guest 

star op vrijdagochtend 20 maart  

Voor in de agenda Schoolvoetbaltoernooi 

● 1 april Jongensteams groep 7 en 8 

● 8 april Meisjesteams groep 7 en 8, 

● 15 april  Jongens- en 

meisjesteams groep 5&6 

● 15 april Mini EK groep 3&4 

Maandag 2 tot en met vrijdag 20 maart Projectweken over De mens 

Woensdagochtend 18 maart  Open huis op alle openbare basisscholen in 

de Duin- en Bollenstreek / nationale 

daltondag. 

Vrijdagochtend 20 maart  Afsluiting projectweken 

Vrijdag 27 maart Nieuwsflits #6 

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: 

Aan het begin van deze maand informeerden wij u via de 4e nieuwsflits van het 

schooljaar. Zo vlak voor de voorjaarsvakantie ontvangt u alweer onze 5e nieuwsflits. 

Hartelijk dank voor uw aanwezigheid op de gesprekken met en of zonder uw kind(eren). 

Zo halverwege het schooljaar wordt de balans opgemaakt in ons onderwijs en blikken wij 

samen met u en uw kind terug op het onderwijs. Leerlingen ontwikkelen zich individueel 

en wij zoeken met onze kernwaarden aansluiting bij deze ontwikkeling. Op deze 

vrijdagochtend hebben wij teruggeblikt op ons afgelopen halfjaar in ons onderwijs en 

hebben wij gesproken over de afgelopen schoolplanperiode van 4 jaar. Zo ook blikken 

wij vooruit en stellen wij onze ambities op voor onze toekomst. Hierover informeren wij 

u in komende nieuwsflitsen. 

Hierbij nodigen wij u ook alvast uit voor ons open huis op woensdagochtend 18 maart 

a.s. Altijd al een lesje willen volgen, dalton ervaren, kom dan langs op deze ochtend. U 

bent van harte welkom. Ook nodigen wij u alvast uit om op vrijdagochtend 20 maart in 

sportieve kleding mee te doen aan onze gezamenlijke afsluiting van ons project de Mens 

op het schoolplein. 

 

Verder gaat een speciale dank uit aan onze kinderen, collega’s en specifiek dhr. 

Randsdorp voor het helpen verhuizen van ons meubilair op de locatie Gerard Doustraat. 

Graag tot ziens op school, geniet samen van de vakantieperiode, rust uit, wees sportief 

en kom enthousiast weer naar school. 

Mede namens de teamleden. 

Met vriendelijke groet, 

Barbara Rotteveel en Jerry Leepel 

 

 

 

  



 

Projectweken 

Beste ouders/verzorgers en leerlingen, 

 

Van 2 tot en met 20 maart werkt de Tweemaster weer aan de schoolbrede projectweken. 

Dit jaar is het thema DE MENS. Denk aan verschillende culturen, geloven en ook aan 

het menselijk lichaam. Tijdens de projectweken zal een aantal klassen een museum 

bezoeken, worden er op school gastlessen gegeven en zal er een spectaculaire afsluiting 

plaatsvinden. 

 

Enkele leerzame activiteiten die gedurende dit project op de planning staan zijn: 

Groep 1 t/m 4: Gastles voeding en zintuigen in de klas 

Groep 5: Bezoek museum Volkenkunde voor de les ‘wat Columbus nog niet wist’ 

Groep 6: Bezoek centrum Wakan voor de workshop ‘in het donker gezien’ 

Groep 7/8: Bezoek museum Boerhaave voor de les ‘gezondheid en ziekte, vroeger en 

nu’. 

 

Op vrijdag 13 maart houden we een happy day op school. Alle kinderen zullen, onder 

begeleiding van groep 8, verschillende activiteiten uitvoeren over ‘de mens’. Wij zijn nog 

op zoek naar ouders die het leuk vinden deze ochtend een workshop/activiteit te 

verzorgen. Alle workshops duren ongeveer 10 minuten. Denk bijvoorbeeld aan een 

workshop over gezonde voeding, een quiz, leuke knutsel, een sportclinic of een passend 

voorleesboek. Vindt u dit leuk? Geeft u zich dan zo snel mogelijk op bij de leerkracht van 

uw kind. 

 

Op vrijdag 20 maart ronden we het project af op het schoolplein. Deze ochtend staat in 

het teken van ‘de gezonde mens’. Het belooft een spectaculaire afsluiting te worden 

onder leiding van een bekende Nederlander en wethouder Jeanet van der Laan. Wie 

die bekende Nederlander is, houden wij nog even geheim. Wel bent u van harte 

uitgenodigd om bij deze afsluiting aanwezig te zijn. U wilt deze zeker niet missen! Op 

locatie Nassaupark sluiten we het project af van 10.00 uur tot 11.00 uur. Op de locatie 

Gerard-Doustraat vindt de afsluiting plaats van 11.10 tot 12.15 uur. 

Kinderen, ouders en teamleden worden deze ochtend in sportkleding verwacht. Wij 

hopen u allen te zien! 

 

Namens de cultuurcommissie, 

 

Anke en Monique (GD) 

Marissa, Marloes en Tanja (NP) 

  



 

Tussenschoolse opvang 

 

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

 

Eind februari zal de tweede incassoronde plaatsvinden. 

 

Op beide locaties zowel Nassaupark als de G. Doustraat zoeken wij nog steeds 

enthousiaste vrijwilligers die ons willen helpen bij het goed verlopen van de 

tussenschoolse opvang. Dus vind je het leuk om met kinderen te werken en heb je 

tussen de middag van 12.00 tot 13.15 tijd, laat het ons dan weten. Wij verzorgen de 

tussenschoolse opvang op de maandag-, dinsdag- en donderdagen. 

 

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

en samen maakt het mogelijk. 

 

contact: tso@tweemasterlisse of 

 

TSO Nassaupark  

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

TSO Gerard Doustraat 

0252-412955 of mail vera.debeer@tweemasterlisse.nl 

 

 

Sportactiviteiten voor februari en maart 

De volgende activiteiten worden in Lisse aangeboden door de Buurtsportcoach in 

samenwerking met lokale sportverenigingen en sportcentrum De Waterkanten. Deze 

activiteiten zijn laagdrempelig ingericht en bedoeld voor leerlingen van de basisschool. 

Om de kinderen en ouders te laten weten wat er speelt zou ik u willen vragen de 

volgende activiteiten aandacht te geven in een nieuwsbrief, school app en/of activiteiten 

kalender.  

Schoolzwemkampioenschappen 

Op 21 maart vinden de schoolzwemkampioenschappen plaats, van 16:00u – 18:30u. 

Tijdens deze wedstrijd strijden de kinderen in teams tegen elkaar. Een team bestaat uit 

6 -10 kinderen, minimaal 2 kinderen uit de onderbouw, 2 uit middenbouw, 2 uit 

bovenbouw. Welke school is de snelste school in Lisse? Onderdeel van de wedstrijd is 

ook nog de ludieke estafette waar een lekkere taart te winnen is. Inschrijven kan nog 

maar een weekje, tot 21 februari! Bij docent LO of buurtsportcoach 

g.slotboom@sportfondsen.nl 

Clinic wedstrijdzwemmen 

Wil je nog een keertje extra oefenen voordat het schoolzwemkampioenschap  

plaatsvindt? Wat tips en tricks krijgen van een echte zwemcoach? Of gewoon eens kijken 

of wedstrijdzwemmen wat voor je is? Schrijf je dan in voor de clinic wedstrijdzwemmen 

op 1 maart 14:30-15:30 uur. Zwemvereniging De Watervrienden komt die middag een 

echte clinic geven. Let op, er zijn maar 12 plekjes dus schrijf je snel in via 

www.sportfondsenlisse.nl of een mailtje naar de buurtsportcoach: 

g.slotboom@sportfondsen.nl . 

Naschoolse sportaanbod 

mailto:margo.lijten@tweemasterlisse.nl
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mailto:g.slotboom@sportfondsen.nl
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Het naschoolse sportaanbod is bedoeld om kinderen laagdrempelig kennis te laten 

maken met allerlei sporten. De sporten worden meestal door de verenigingen gegeven. 

Kinderen kunnen eenmalig of het hele seizoen meedoen. De maand maart staat in teken 

van het voetbal. Doen jullie mee met het schoolvoetbaltoernooi? Dan kan je tijdens het 

naschoolse sportaanbod oefenen. Kom alleen of samen met je team. Sta je straks goed 

voorbereid bij het toernooi.  

Het programma vindt plaats om maandag van 15:45-17:00u, in Sportcentrum De 

Waterkanten tenzij anders aangeven. Wel even vooraf inschrijven via 

www.sportfondsenlisse.nl of een mailtje naar de buurtsportcoach: 

g.slotboom@sportfondsen.nl . 

Programma naschoolse sportaanbod: 

17 feb, 2 mrt Badminton Badmintonvereniging Lisse 

9, 16, 23, 30 mrt Zaalvoetbal Buurtsportcoach 

April/mei info volgt 

8, 15, 22 juni Atletiek AV De Spartaan* op locatie van de vereniging 

 

Sportmarkt jubileum De Waterkanten 

In maart bestaat sportcentrum De Waterkanten 5 jaar. Dat vieren we natuurlijk graag 

met iedereen in Lisse. Op 15 maart is er daarom een sportmarkt, hier kun je lekker 

meedoen met clinics, kijken naar demo’s, en een kleinigheidje verdienen door het 

meedoen. Wil jij ook wel eens kijken wat al de verenigingen in Lisse eigenlijk doen? Een 

keer snorkelen of persluchtduiken (vanaf 8 jaar)? Leren hoe je een salto maakt? Een 

balletje of shuttle slaan of een paar baskets scoren? Kom dan gezellig langs op 15 maart 

van 12:00u-16:00u!  

Deze dag is voor alle leeftijden dus neem ook je broertjes en zusjes, ouders en opa en 

oma mee want voor iedereen is er wat te beleven. Houd de website en het lokale krant 

in de gaten voor het hele programma. 

School van de week groep 5 en 6 

Na de voorjaarsvakantie is het tijd voor de volgende ronde van de ‘School van de Week’. 

Dit keer zal er een challenge parcours klaarliggen waar jij je de uitdaging aankunt! Hoe 

meer kinderen van jouw klas mee doen hoe beter de uitslag word! 

Uiteraard kan zal de snelste school zich weer snelste school van Lisse en Lisserbroek 

noemen. Tijdens de finale mogen de winnaars mogen tijdens de finale gratis komen 

zwemmen en neemt de snelste leerling van iedere school het tegen elkaar op.  

De ‘School van de Week’ wedstrijd vindt plaats tijdens het vrij zwemmen op 

woensdagmiddag van 13:30-16:30u.  

  

http://www.sportfondsenlisse.nl/
mailto:g.slotboom@sportfondsen.nl


 

Kijk hieronder wanneer jouw school aan de beurt is: 

School Datum 

St. Willibrord 4-mrt 

Waterval 11-mrt 

Klarinet 25 mrt 

Tweemaster NP 1-apr 

Tweemaster GD 8-apr 

St. Joseph 13-mei 

Zilvermeeuw 20-mei 

Reiger 27-mei 

Lisbloem 3-jun 

Akker 10-jun 

 

Graag tot ziens bij de activiteiten, mede namens de vakdocent gymnastiek,  

 

Buurtsportcoach Giselle Slotboom 

 

Wist u dat? 

… wij nog steeds lid zijn van sponsorkliks. Uw digitale aankoop levert ons punten op voor 

speelgoed aan de kinderen. https://www.sponsorkliks.com/ 

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

houden. Veel leesplezier. 

...weer een aantal leerkrachten starten met cursus kanjertraining 

… wij op de locatie Nassaupark ook verrast werden over de verwijdering van enkele 

grote bomen door de gemeente, wegens ziekte, op het schoolplein. 

… wij steeds meer mensen zien afstappen op de stoep rondom de brede school 

Nassaupark. Helpt u ook mee? 

...wij op locatie Gerard Doustraat een watertappunt hebben gekregen van Dunea. Dit als 

aandachtspunt om meer water te drinken. Officieel zal deze geopend worden in de 

projectweken en ontvangt u hier t.z.t meer informatie over. 

… wij toetsen nakijken, toetsgegevens analyseren, toetsgegevens invoeren, rapporten 

schrijven, rapporten uitdraaien, groepsbesprekingen hebben met de intern begeleider, 

gesprekken voorbereiden, gesprekken houden met leerlingen en hun ouders in een zeer 

kort tijdsbestek, deze gesprekken uitwerken in dossiers en daarom ook heerlijk kunnen 

genieten van een welverdiende vakantie. 

… Wij het heel fijn vinden dat u zich snel inschrijft via parro. 

...Wij dit jaar reeds op 76 procent betaalde vrijwillige ouderbijdrage zitten en dat dit nog 

oploopt, aangezien wij de nieuwe ouders op school vanaf januari nog een vergoeding 

vragen en nog een herinnering uitdoen specifiek aan ouders die nog niet zijn 

toegekomen aan het overmaken van het gevraagde bedrag van 20 euro. 

… De vrijwillige ouderbijdrage laag is ten opzichte van andere scholen in het dorp en dat 

deze laag kan blijven als iedereen zijn of haar bijdrage levert. 

...wij u namens alle leerlingen hartelijk danken voor het overmaken van de vrijwillige 

ouderbijdrage. 

… wij u een heel fijne voorjaarsvakantie wensen en graag terug zien op school.  

https://www.sponsorkliks.com/

