
 

 

Nieuwsflits #6-7 

vrijdag 8 mei 2020 

Belangrijke data 

 

zaterdag en zondag 9 en 10 mei extra aandacht voor luizenpluizen per 

gezin! 

maandag 11 mei start fysiek onderwijs cohort A 

Welkom op school 

dinsdag 12 mei  start fysiek onderwijs cohort B. Welkom 

op school 

woensdag 20 mei Juffendag vervalt  

donderdag en vrijdag 21 en 22 mei Hemelvaart de kinderen zijn vrij 

vrijdag 15 mei leerlingenraad vervalt 

maandag 25 mei continuering schoolweek-planning. Cohort 

A fysiek onderwijs. Zie informatie. 

maandag 1 juni Tweede pinksterdag, iedereen is vrij. 

maandag 15 juni schoolreis geannuleerd tot op heden. Er 

zal dus geen incasso plaatsvinden.  

 

Beste ouders, verzorgers en leerlingen. 

Crisis, Respect, trots, liefde voor het vak, kinderen, ouders, zijn voor ons (net als voor 

u) enige woorden die de afgelopen tijd veelal gebruikt zijn. In deze tijd van een crisis in 

de wereld, in Nederland, in zoveel sectoren en ook zo in ons onderwijs hebben wij, 

samen met jullie de draad van (t)huis-onderwijs heel snel opgepakt met alle hobbels en 

beren op de weg sindsdien. Op de Tweemaster werken wij dagelijks aan het onderwijs 

en aan de noodopvang voor kinderen die dit nodig hebben. Met enige trots als directeur 

(ook namens ons bestuur) naar u toe, wil ik u alvast bedanken voor het zo klein mogelijk 

houden van de groep kinderen op de noodopvang. Ik weet zeker dat er ouders in de 

cruciale beroepen en in de vitale sector werkzaam zijn, maar hun kinderen anders 

opvangen dan in de noodopvang van de school of kinderopvang. Met vandaag de dag 

388 leerlingen op de Tweemaster en een kleine groep kinderen in de noodopvang kan ik 



 

alleen maar mijn pet afnemen voor u en alle betrokkenen die zich bezighouden met 

oppassen, opvangen en het onderwijs zo goed mogelijk vormgeven en organiseren. 

Ik ervaar ook als ouder van drie kinderen de dagelijkse worsteling tussen werk, school, 

thuisonderwijs op meerdere niveaus, afstemming met partner ook werkzaam in de 

cruciale sector, (schoon-) ouders op leeftijd en op een of andere manier lukt het toch tot 

op heden met elkaar om de “symbolisch ballen” hoog te houden. (en ik kan helemaal 

niet voetballen, maar ik leer sinds kort aardig bij van mijn twee zonen) 

Als er één zin is, die voor mij het geheel samenvat dan kom ik uit op WIJ DOEN DIT 

SAMEN. 

Super trots ben ik op alle teamleden van de Tweemaster, de kinderen, u als ouder en 

alle andere betrokken in onze maatschappij die er samen dagelijks voor gaan om deze 

tijd goed door te komen en ook te genieten van dit zonnige weer en in de deze periode 

ook te kijken naar andere belangrijke zaken in het leven. 

Gelukkig kan ik jullie vanaf 11 mei weer gaan ontmoeten op school. We gaan er voor en 

zijn er samen klaar voor. 

Blijf gezond, wees sterk en samen gaan we er voor. 

Ik denk aan u. 

Jerry Leepel 

directeur obs De Tweemaster 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Beste ouders en verzorgers, 

Wat een mooi afwisselend vak heb ik toch. Dat is het al bijna 25 jaar maar dit schooljaar 

staat door de Corona crisis met stip op 1. Trots dat wij met alle betrokkenen; kinderen, 

ouders en leerkrachten thuisonderwijs in een rap tempo kunnen vormgeven. 

Complimenten worden gedeeld via Parro, social media en tijdens een korte ontmoeting 

op school met die gepaste afstand van 1,5 meter. Dit gebeurt ook met de zorgen die we 

allemaal delen over het leren, thuissituaties en onze economie die abrupt tot stilstand 

komt. 

Fijn dat wij de mogelijkheid hebben veel chromebooks uit te kunnen lenen om het 

thuisonderwijs zo goed mogelijk te faciliteren. Ook de collega’s hadden net allemaal een 

laptop mogen ontvangen vanuit het bestuur, dus thuiswerken en elkaar ontmoeten is 

veel dichterbij en goed mogelijk.  

Sinds dinsdagavond zijn we weer aan het organiseren maar nu om gefaseerd weer naar 

school te gaan. Goed nieuws met weer nieuwe restricties. De boventoon voor mij weer 

kinderstemmen in school horen en collega’s weer voor de klas zien staan. Dan staat 

iedereen weer in zijn kracht; kinderen ontvangen onderwijs, leerkrachten geven 

onderwijs. En ouders kunnen weer lekker aan het (thuis)werk. 

Voor mij geldt lekker mijn fijne huis uit en weer meer onder de mensen komen. Dat is 

wat ik het meest mis. Ik kijk er enorm naar uit. 

Tot gauw en tot die tijd, be safe en zorg goed voor elkaar. 

Barbara Rotteveel,  adjunct directeur obs De Tweemaster 



 

 

Praktische zaken algemeen start fysiek onderwijs maandag 11 mei. 

Op vrijdag 24 april heeft u onze “kwaliteitskaart heropenings school / protocol” mogen 

ontvangen. Wij hebben hier veel positieve reacties op gehad. Waarvoor dank. In dit 

bericht hebben wij u ook medegedeeld dat er meer informatie over het praktisch gebruik 

van ingangen vlak voor de start van het onderwijs zou volgen. Bij deze. 

 

Locatie Gerard 

Doustraat 

 locatie 

Nassaupark 

 

groep 1 buitendeur lokaal groep 1/2A buitendeur lokaal 

groep 2 buitendeur 

speelzaal 

groep 1/2B buitendeur lokaal 

groep ¾  buiten voordeur groep 3 buitendeur lokaal 

groep 5 buiten voordeur groep 4 buiten voordeur 

(ingang 

onderbouw) 

groep 6 buiten voordeur groep 5 buiten voordeur 

(ingang 

onderbouw) 

groep 7 buiten voordeur groep 6 buiten voordeur  

(ingang 

bovenbouw) 

groep 8 buiten achterdeur groep 7 buiten voordeur  

(ingang 

bovenbouw) 

 

peuterspeelzaal buitendeur lokaal groep 8 buiten voordeur  

(ingang 

bovenbouw) 

 

Auris buitendeur lokaal    

 

Ouders (maximaal 1 per leerling) van groepen 1-4 verspreid (1,5 meter) over het 

schoolplein nabij hun ingang. 

Ouders maximaal 1 per leerling van groepen 5-8 verspreid (1,5 meter) over de stoepen 

rondom het schoolplein. (Geen bovenbouw ouders op het schoolplein AUB) 

planning week 3 

Verschillende ouders hebben ons benaderd om informatie te verstrekken over de 

schoolweek-planning vanaf maandag 25 mei. (3e schoolweek) 



 

Hierbij delen wij u mede dat de planning er als volgt uitziet:  

8:30 uur tot 14:00 uur 

Maandag 25 mei cohort A fysiek naar school.  

Dinsdag 26 mei cohort B fysiek naar school. 

Woensdag 27 mei cohort A fysiek naar school. 

Donderdag 28 mei cohort B fysiek naar school. 

Vrijdag 29 mei cohort A fysiek naar school. 

Noodopvang 

Een kleine groep ouders doet een beroep op de noodopvang onder schooltijd. Dit 

bekijken wij per gezin en zullen deze kinderen extra toevoegen aan het betreffende 

cohort. Uw aanvraag dient via de directie van school binnen te komen. 

directie@tweemasterlisse.nl / jerry.leepel@tweemasterlisse.nl 

 

Buitenschoolse opvang BSO 

Deze kinderen zullen waar nodig op school blijven totdat zij opgehaald worden door de 

verschillende organisaties waarmee wij samenwerken. 

 

Meenemen chromebook en schoolmaterialen 

Waar mogelijk en noodzakelijk neemt u de schoolmaterialen weer mee naar school. De 

leerkrachten informeren u hierover in aparte parro-berichten. Het chromebook wordt niet 

in de eerste week op school retour verwacht. 

Als laatste willen wij u vragen om samen met uw kind(eren) het protocol van vrijdag 24 

april jl. nog eens door te nemen en uw kind te wijzen op de verantwoordelijkheid in en 

om de school. 

Ook willen wij u vragen om uw verantwoordelijkheid te nemen in deze bijzondere tijd. 

Los van de crisissituatie waarin wij ons allen bevinden, past dit zeer zeker ook bij onze 

kernwaarden als daltonschool. 

 

Wees welkom op school, mits gezond en wij zien jullie heel graag vanaf maandag 11 en 

of 12 mei a.s. 

 

Namens alle teamleden. 

Barbara Rotteveel en Jerry Leepel 
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Wist u dat? 

… We trots zijn op u ouders die het thuiswerk serieus nemen en er alles aan doen om 

onze kinderen op te vangen... 

...We verrast zijn door de creativiteit van onze leerlingen met gedichten, foto’s en 

knutselwerk… 

… Rondleidingen door de school uitgesteld worden tot na 1 juni. 

… wij in veel overleg zijn met externen over schoolkamp, CITO, schoolreis, opvang, 

kinderopvang GGD en bestuur. 

 

 

 


