Nieuwsflits #start
vrijdag 28 augustus 2020
Belangrijke data
Vrijdag 28 augustus

Einde zomervakantie
studiedag teamleden

Maandag 31 augustus

Weer naar school. Welkom!

Maandag 31 augustus tot en met 4
september
Maandag 14 september tot en met 18
september
Donderdag 24 september en vrijdag 25
september
Maandag 28 september

Luizenpluizen

Woensdag 30 september tot en met
zaterdag 10 oktober
Maandag 5 oktober

Nationale Kinderboekenweek. Informatie
volgt.
Dag van de leraar

Vrijdag 16 oktober

Nieuwsflits #1

Maandag 19 oktober tot en met vrijdag 23
oktober
Parro kalender

Herfstvakantie

Vanaf heden

Privacy voorkeuren indien nodig aanpassen
in uw Parro account.
doorgeven juist / gewijzigd mailadres i.v.m.
koppeling Parro

Vanaf heden naar info@tweemasterlisse.nl

School breng week Op voeten en fietsen.
Verkeersveiligheid.
Vrije dagen i.v.m. activiteiten Lisser
feestweek
Schoolfotograaf

Wordt gevuld vanaf a.s. maandag

Beste ouders, verzorgers en leerlingen.
Hierbij ontvangt u onze nieuwsflits van het schooljaar 2020-2021. Deze kunt u
terugvinden op onze website en of in het archief van Parro.
Veel leesplezier.
Team obs Tweemaster

Algemeen
Welkom (terug) op school. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Een speciaal welkom aan de
nieuwe leerlingen, ouders en nieuwe leerkrachten. Fijne tijd toegewenst op De
Tweemaster.
Het team van leerkrachten heeft de afgelopen week hard gewerkt om de school en
lokalen weer in te richten. Op donderdag en vrijdag hebben wij de onderwijskundige
puntjes op de “i” gezet en zijn klaar voor de komst van u en uw kinderen
Juf Jenny is werkzaam op locatie Nassaupark in groep 5 samen met juf Maaike.
HVO juf Sally is werkzaam op beide locaties afwisselend in groepen 5-8.
Juf Shanne is niet meer werkzaam op de Tweemaster en is verhuisd. Zij is in de
zomervakantie bevallen van hun zoon Matthias.
Helaas hebben wij met elkaar nog steeds te maken met maatregelen door de
Corona-crisis. U heeft in de update vanuit bestuurskantoor de algemene afspraken en
regels kunnen doornemen. Hieronder zullen wij nog enkele zaken specifiek voor de
Tweemaster aanhalen. Neem deze aub goed door met uw kind.
Wij als team gaan ons verder concentreren op een aantal belangrijke zaken. Onderdeel
van onze kwaliteitszorg op school. (Werken met kwaliteitskaarten in het Primair
onderwijs. WMKPO) Denkt u hierbij ook aan de verschillende vragenlijsten die wij
periodiek afnemen.
Onze ontwikkelingspunten dit jaar zijn:
-(leer-)opbrengsten van onze leerlingen.
- leerlingenzorg.
- ICT onderwijskundig beleid beschrijven
- techniek en wetenschap in ons onderwijs.
- didactisch handelen aan de hand van onze dalton kernwaarden.
- op zoek naar een nieuwe taalmethode.
- aandacht voor ons rekenonderwijs in het algemeen.
- onze bibliotheek boekencollectie op beide locaties uitbreiden en digitaliseren.
- ambities uitspreken voor de komende 4 jaren i.v.m het opstellen van een nieuw
schoolplan.
Wij wensen u en uw kind(-eren) een fijn en leerzaam schooljaar toe. Onder het motto
samen maken wij het onderwijs en onder het nieuwe motto van het openbaar onderwijs
waar verhalen samen komen, ontmoeten wij u natuurlijk graag.
Mede namens alle teamleden.
Barbara Rotteveel en Jerry Leepel

directie obs De Tweemaster.

Corona-update
Aanstaande maandag zullen alle groepen verzamelen bij hun groepslokaal op de begane
grond waar mogelijk en anders bij de leerkracht op het schoolplein. De groepen zullen
gezamenlijk naar binnen gaan onder begeleiding van de leerkracht(-en).
Vanaf dinsdag geldt bij de inloop het volgende:
Groepen 1-2-3 op locatie Nassaupark maken gebruik van de ingangen van het eigen
groepslokaal.
Groepen 4-5-6-7-8 op locatie Nassaupark maken gebruik van de voor hen aangegeven
ingang.
Groepen 1-2 op locatie Gerard Doustraat maken gebruik van de ingangen van het
eigen groepslokaal.
Groepen 3-7 op locatie Gerard Doustraat maken gebruik van de voor hen aangegeven
ingang.
Groep 8 op locatie Gerard Doustraat gebruikt de achteringang.
Ouders van de onderbouwgroepen 1-4 zijn welkom op het schoolplein met onderlinge
afstand van 1,5 meter. Ouders van leerlingen uit groepen 5-8 blijven buiten het
schoolplein om zodoende ruimte te bieden.
Trakteren mag weer, mits voorverpakt en gaarne niet met terugwerkende kracht.
Gefeliciteerd.
De vakleerkracht gymnastiek voor de groepen 3 tot en met 8 ontvangt uw kind, voorzien
van de juiste maat kleding, weer in de gymzalen.
Op de Tweemaster hechten wij veel waarde aan de relatie met u als ouder. Het contact
met u verloopt op dit moment zoveel mogelijk telefonisch en via mail / Parro. Wij kijken
samen met u uit naar het moment van ontmoeting in onze school.
Dezelfde hygiënemaatregelen als voor de zomervakantie zullen gecontinueerd worden in
het schoolgebouw.
De tussenschoolse opvang zal geheel terugkeren. Dat betekent dat de leerkrachten hun
gewone pauzetijd weer zullen kunnen benutten en wij gebruik zullen maken van de inzet
van de hulpouders voor de TSO. Op locatie Gerard Doustraat hebben wij ook een nieuwe
coördinator aangesteld waarover u reeds bent geïnformeerd, Juf Edith.
Bij eventuele wijzigingen en of aanpassingen van het protocol of activiteiten in school
zullen wij u via Parro informeren.
Helaas hebben wij allemaal te maken met de corona-crisis. Pas goed op elkaar en samen
maken we er een fijn en veilig schooljaar van.
Dank voor uw begrip, medewerking en hulp.
Namens alle teamleden, kinderen, ouders en betrokkenen van de Tweemaster

Privacy
Uw privacy voorkeuren kunt u dagelijks via het Parro account van uw kind(eren)
wijzigen. Wij zullen u jaarlijks herinneren aan deze mogelijkheid. Bij activiteiten
proberen wij zo goed mogelijk rekening te houden met uw aangegeven voorkeuren. Bij
twijfel loop gerust bij ons binnen.

Vakantierooster schooljaar 2020-2021 (leerlingen zijn vrij)
Zomervakantie: vrijdag 17 juli t/m vrijdag 28 augustus 2020
feestweek Lisse: donderdag 24 september en vrijdag 25 september 2020
Herfstvakantie: maandag 19 t/m 23 oktober 2020
Kerstvakantie: maandag 21 december 2020 t/m 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie: maandag 22 februari t/m 26 februari 2021
Goede vrijdag en 2e Paasdag: vrijdag 2 april en maandag 5 april 2021
Koningsdag dinsdag 27 april 2021
Meivakantie: maandag 3 mei t/m 14 mei 2020
Hemelvaart: donderdag 13 mei (in meivakantie)
Pinksteren: maandag 24 mei 2021
Zomervakantie: maandag 19 juli t/m vrijdag 27 augustus 2021
Studiedagen: (leerlingen zijn vrij)
24 en 25 september
woe 4 of 11 november (wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt)
maandag 28 juni
Luizenpluizers gezocht!
Het team van luizenpluizers zou het heel prettig vinden als elke groep afzonderlijk 1 à 2
ouders heeft die na de vakantieperiodes de kinderen willen checken op hoofdluis. Meld u
zich hiervoor aan bij de leerkracht van uw kind(eren).
Onder het motto vele handen maken licht werk….Graag uw hulp en aandacht hiervoor.

Wist u dat?
… er weer getrakteerd mag worden. Alleen voorverpakte traktaties. Gaarne niet met
terugwerkende kracht.
… alle mailadressen van de collega’s terug te vinden zijn op onze website.
… alle collega’s berichten uitsturen via Parro. U kunt ook contact via Parro zoeken.
… de studiedagen op de website staan vermeld en opgenomen zijn in de kalender van
Parro.
… wij in onze centrale gangen batterij inzamelbakken hebben staan. Met deze bakken
ontvangen wij punten om speelgoed aan te schaffen. Spaart u mee?
… meester Frank heel blij is met ouders die de gymschoenen van hun kind de juiste
maat hebben gegeven. Dit loopt en sport zoveel fijner.
… onze collega’s zich hebben opgegeven voor heel veel verschillende opleidingen,
cursussen etc. Hierbij moet u denken aan schildercursus, gitaarles, dyslexietraining,
ICT-cursus, dalton masterclass, daltonleerkracht-opleiding.
… wij gesloten zijn op donderdag 24 en vrijdag 25 september. I.v.m. de Lisser feestweek
activiteiten.
Goed weekend en fijn schooljaar gewenst namens alle teamleden van obs De
Tweemaster.

