Nieuwsflits #1
vrijdag 16 oktober 2020
Belangrijke data
Vrijdag 16 oktober

Nieuwsflits #1 mee

Maandag 19 oktober - vrijdag 23 oktober

Herfstvakantie

Maandag 26 oktober

Weer naar school
luizenpluizen in alle groepen (of zo snel
mogelijk in de eerste week)
Geen HVO groepen 5 t/m 8 i.v.m.
studiedag HVO docent. Leerlingen blijven in
hun eigen groep.
MR vergadering (alleen voor MR leden)

Dinsdag 27 oktober

Dinsdag 27 oktober
Donderdag 5 november
Woensdag 11 november
Donderdag 12 november
Vrijdag 27 november

Tweco vergadering online (alleen voor
Tweco leden)
Studiedag teamleden. Techniekonderwijs,
dalton, etc. Leerlingen zijn vrij.
PO VO avond locatie Fioretti. Ouders
groepen 8. Informatie volgt specifiek.
Nieuwsflits #2 mee

Beste ouders, verzorgers en leerlingen.
Deze nieuwsflits kunt u ook terugvinden op onze website en of in het archief van Parro.
Veel leesplezier.
Team obs Tweemaster

Algemeen
“Niet vaak zeggen wij beiden tegen elkaar; uit te kijken naar de
vakantieperiode” helaas is dat na deze eerste periode van ons onderwijs wel aan de
orde.
Vanaf de tweede week in ons onderwijs zijn er 2 tot 5 afwezigen per dag op school
afwezig geweest door allerlei omstandigheden en veelal vanwege in afwachting zijn van
de testuitslag voor COVID 19. (Helaas zijn er ook collega’s langdurig afwezig vanwege
privé-omstandigheden.)
Wij hebben als leidinggevenden veel gevraagd aan het personeel op onze school. De
collega’s hebben zich meer dan flexibel ingezet om de groepen te draaien en gevraagd
extra inzet te tonen waar nodig. Waar wij naast het testen op COVID-19 te maken
hebben met afwezigheid, hebben collega’s ook veel persoonlijke privé-omstandigheden
die het extra moeilijk maken om de vervanging te organiseren. Tot op heden is dit
gelukt. Wij zijn hier allemaal trots op en sommige ouders realiseren zich zeer goed en
brengen het compliment terug bij de school. Waarvoor dank.
Alle collega’s die getest zijn, zijn op dit moment van schrijven negatief met COVID-19.
Wel worden wij ook geconfronteerd met COVID-19 positief geteste personen in onze
omgeving. Hierdoor zijn collega’s afwezig en of passen hun werkzaamheden aan. Vanuit
de GGD krijgen wij goede informatie en handelingswijzers om te gebruiken.
U kon en kunt er nog steeds van uitgaan dat wij als school veiligheid voorop hebben
staan en u waar nodig zo spoedig mogelijk zullen informeren.
Help u ons ook mee? Dit doet u door zich aan de regels te houden die zijn opgesteld in
eerdere berichtgevingen.
Het oplossen van vervanging-problematiek is tot op heden gelukt, garantie in de periode
van de “griepgolf” of anders kunnen wij helaas niet bieden. Wel bieden wij u en uw kind
voldoende onderwijskundige lesstof voor eventueel onderwijs op afstand of
thuisonderwijs. Dat staat klaar om, waar nodig, uitgegeven te worden.
Wij hopen dit zo min mogelijk te hoeven inzetten en vragen om uw begrip en hulp waar
nodig.
Voor nu wensen wij u en uw kind een welverdiende herfstvakantie toe. Rust uit, geniet
van elkaar en blijf gezond.
Mede namens alle kinderen en teamleden hartelijk dank.
Barbara Rotteveel en Jerry Leepel

Gebouw
Tussen de bedrijven door worden de schoolgebouwen gecontroleerd op veiligheid,
ventilatie en brandveiligheid. Wij voldoen wederom aan de geldende regel- en
wetgeving.

Personeel
Meester Frank is na een weekje van afwezigheid (quarantaine) weer retour in de
groepen. Hij is een “nauwcontact” geweest en is negatief getest. Fijn dat u er weer bent.
Juf Anja is herstellende van haar operatie. Haar groep wordt in aparte berichtgeving
hierover geïnformeerd. Fijn dat juf Marijke deze werkzaamheden volledig overneemt.
Juf Monique is langzamerhand aan het terugkeren in de school en houdt zich bezig met
individuele leerlingen vanuit haar groep. Hierbij is het fijn dat juf Caroline en juf Leanne
de groep 3 draaien en samen het onderwijs aanbieden met juf Monique.
Juf Maaike zal toetreden tot de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van
stichting openbaar basisonderwijs. Zij zal vervolgens onze eigen medezeggenschapsraad
(MR) informeren en bijpraten.
Juf Petra, meester Jerry en juf Barbara vallen extra in waar zij kunnen, maar dit mag
niet ten koste gaan van hun specifieke werkzaamheden binnen onze school. Incidenteel
kan, structureel niet.

Kwaliteitszorg obs Tweemaster
Werken met kwaliteitskaarten in het primair onderwijs (WMKPO) is onderdeel van onze
interne en externe kwaliteitszorg. Zogenaamde vragenlijsten en of onderzoeksvragen
vanuit WMKPO hebben wij ten tijde van de COVID-19 niet uit kunnen doen aan onze
leerlingen uit groepen 7 en 8. Hiervoor hebben scholen vanuit de onderwijsinspectie ook
uitstel gekregen. Wij zullen in het voorjaar 2021 deze vragenlijsten uitzetten.
Wel hebben wij input kunnen genereren voor de nieuwe schoolplanperiode van
2021-2024.
Het onderwijskundig jaarplan is besproken met de medezeggenschapsraad, de
schoolgids is opgenomen op de website, het schoolondersteuningsprofiel is beter terug te
vinden op onze website, het aanmeldingsformulier is meer AVG proof gemaakt en de
schoolzelfevaluatie is reeds besproken en geanalyseerd met de nieuwe collega van het
bestuurskantoor.
Al met al zaken die op de achtergrond, ondanks drukte, gewoonweg doorgang vinden op
onze school. We krijgen vanuit bestuur en medezeggenschapsraad hierover
complimenten en zijn hier ook trots op.
Wij concentreren ons dit jaar op de volgende domeinen:
Aanbod: werkgroep taalonderwijs gaat op zoek naar een nieuwe taalmethode. Ook zijn
wij onze bibliotheek aan het opschonen en aan het digitaliseren.
ICT: onderwijskundig beleid verder vormgeven.
Techniek en wetenschap: opzetten werkgroep en inventariseren aanwezig aanbod en
materialen. Organiseren van lesaanbod.
Leerlingenzorg: verdere ontwikkeling borgen en naleven handelen vanuit zorgplan.
Opbrengsten: verdere analyse van onderwijsopbrengsten. Specifiek onderwijsaanbod
voor achterstand opgelopen door COVID-19.

Dalton: leerkrachtgestuurd onderwijs veranderingstraject naar meer leerlinggestuurd
onderwijs waar mogelijk. (eigenaarschap)
Daltonnieuws
Het is september / oktober 2020 en we zijn weer gestart in een nieuw schooljaar.
Misschien heeft u een kleuter in groep 1 die net is gestart en thuis vertelt over taakjes.
Misschien zit uw kind nu in groep 3 of 4 en vertelt hij/zij thuis over het plannen van de
weektaak. Of misschien zit uw kind al in de bovenbouw van de Tweemaster. In iedere
groep wordt de leerstof een stukje moeilijker. Ook veranderen de eisen die wij stellen
aan de leerlingen op Dalton Gebied; waar de kinderen in groep 1 beginnen het afhangen
van hun nummertje als hun taak klaar is, kunnen kinderen in groep 7 en 8 steeds meer
zelfstandig hun weektaak inplannen. Vraag ook thuis eens naar de bevindingen van uw
kind!
Hieronder worden enkele onderwerpen uit ons Daltonboek besproken:
Taak Formulieren in groep 4 t/m 8

Dagkleuren
Dit zijn de dagkleuren van de week. In de hele school wordt iedere schooldag van de
week aangegeven met een vaste kleur. Deze kleuren structureren de schoolweek voor
de kinderen, wat hen helpt een planning te kunnen maken.
De dagkleuren worden dagelijks gebruikt bij de administratie van verschillende zaken.

Het huishoudelijk takenbord
In iedere klas is een huishoudelijk takenbord. We zijn met
elkaar verantwoordelijk voor elkaar en onze klas. Ieder kind
helpt mee. Er zijn verschillende taken, zoals: vegen, stoelen
op de tafels zetten, het buitenspeelgoed naar buiten en naar
binnen brengen, schriften ophalen en uitdelen, de tafels
schoonmaken na de pauze, kast opruimen etc.

Dobbelsteen
Ouders van leerlingen uit de bovenbouw kennen hem waarschijnlijk wel: de dobbelsteen.
Voor ouders van leerlingen uit groep 3 is dit misschien iets nieuws. Als leerlingen een
vraag hebben, of iets niet begrijpen in hun taak, vragen ze dit eerst aan hun
schoudermaatje (de leerling waar je naast zit). Als die niet kan helpen, kunnen ze het
vragen in het groepje waar ze in zitten. Als de vraag dan nog niet beantwoord is, legt de
leerling het blokje met het vraagteken naar boven en gaat verder met ander werk tot de
leerkracht komt.

De leerkracht loopt vaste rondes door de klas en zal wanneer de grote
dobbelsteen van de leerkracht op groen staan de vraag beantwoorden bij
deze leerling.

Mede namens onze daltoncoördinator: Juf Diana (diana.passchier@tweemasterlisse.nl)
Teamleden van De Tweemaster
www.tweemasterlisse.nl/dalton

Nieuws vanuit de leerlingenraad

Prinsjesdag-hoedjesdag
Op dinsdagochtend 15 september kwamen alle leerlingen van groep 6/7/8 en hun
leerkrachten in de aula bij elkaar. Dinsdagmiddag werd afscheid genomen van de oude
leden van de leerlingenraad. Om aan deze gebeurtenis een officieel tintje te geven
mogen alle leerlingen feestelijk, met een hoedje op, naar school komen.
Prinsjesdag is een belangrijke dag in de politiek. Daarom vonden we dit een mooi
moment om stil te staan bij de organisatie bij ons op school. Want onze school is
eigenlijk de maatschappij in het klein.

Op de Tweemaster besturen de directeur, de leerkrachten en een aantal ouders (de MR)
de school en mogen de leerlingen meedenken over de plannen. Hiervoor kunnen zij hun
ideeën indienen voor het verbeteren van de school. Dit kan in de ideeënbus van de
leerlingenraad. Tijdens de vergaderingen van de leerlingenraad worden de ideeën
besproken en denken zij mee over een oplossing.
Op maandag 28 september was de bekendmaking van de nieuwe leden.
Vergaderingen 2020/2021
Maandag 5 oktober eerste bijeenkomst. 15.00 - 15.30 uur.
Maandag 16 november
Maandag 11 januari
Maandag 8 maart
Maandag 17 mei
Maandag 5 juli, afsluiting en evaluatie

Begeleiding leerlingenraad Gerard Doustraat Juf Diana:
Begeleiding leerlingenraad Nassaupark Juf Lisette:

Leden van de leerlingenraad
Groep 6: Noa Bloemendaal, Daniël
Zenden

Leden van de leerlingenraad
Groep 6: Liv Barten, Daan de Bruin,
Elin van der Zon

Groep 7: Bo Kerkum, Lotte van der Poll

Groep 7: Ellen Martine, Sofie Slobbe

Groep 8: Maud Bell, Saar Dofferhoff

Groep 8: Maya Grzywocz, Siem Imthorn,
Luuk van Ruiten

Commissie verkeer
Wat fijn dat zoveel leerlingen en ouders tijdens de schoolbrengweek lopend en fietsend
naar school zijn gekomen. Wij hopen dat iedereen de voordelen van lopen en fietsen
naar school heeft ervaren. Nu we zo goed begonnen zijn laten we dan ook de rest van
het schooljaar zo vaak mogelijk op de fiets of lopend naar school blijven komen! Ook de
fietsles op vrijdag 18 september was goed geslaagd mede dankzij de hulp van de vele
ouders, die de buiten fietslessen hebben begeleid, onze dank daarvoor !
Ellen, Francoise en Tineke.
Opening watertappunt
Op de waterkraandag is het watertappunt op de Gerard Doustraat geopend. Mascotte
druppie was erbij, net als de wethouder.

Typecursus op de Tweemaster groepen 7 en 8
In deze tijd is blind en snel kunnen typen een belangrijke en onmisbare vaardigheid.
Dat bleek ook maar weer uit de lockdown periode als
gevolg van de corona pandemie, waarin de kinderen
thuis online onderwijs konden volgen.

groepen 7 en 8 worden in een apart parro-bericht hierover geïnformeerd.
Als mediacoach ondersteun ik kinderen bij het aanleren van 21e eeuwse vaardigheden,
zoals mediawijsheid en ict-basisvaardigheden.
Blindtypen is zo’n ict-basisvaardigheid. Ook dit schooljaar zal ik op beide locaties van de
Tweemaster een typecursus verzorgen.
Na de herfstvakantie zal er bij voldoende aanmeldingen op de locatie Gerard Doustraat
een typecursus starten op donderdagmiddag van 15.15 – 16.00 uur. De typecursus is
geschikt voor kinderen uit de groepen 7 en 8. Volgende week ontvangen de leerlingen
uit deze groepen meer informatie over de typecursus. In de tweede helft van het
schooljaar, begin maart zal de typecursus gegeven worden op de locatie Nassaupark.
Met vriendelijke groet. Wendy Zenden

Vanuit GGD
De scholen zijn weer begonnen. Normaal gesproken worden de kinderen eens in de paar
weken of na iedere vakantie gecontroleerd op hoofdluizen door een groep ouders van de
school.
Omdat het streven is zo weinig mogelijk volwassenen in de school toe te laten, is het de
komende tijd niet mogelijk om op school te controleren. De hoofdluis ouders zijn er
slechts ter ondersteuning, het is de verantwoordelijkheid van ouders om regelmatig op
hoofdluis te controleren.
Daarom willen wij u vragen om 1 keer per week de haren van uw kind goed te
controleren op de aanwezigheid van luizen of neten. Dit kunt u het beste doen op een
vaste dag in de week met behulp van een luizenkam. Hoe u de hoofdluizen of neten kunt
herkennen kunt u terug vinden op: www.rivm.nl/hoofdluis. Mocht u hoofdluizen of neten
aantreffen in de haren van uw kind, start dan meteen met kammen met een luizenkam
en blijf dit 14 dagen lang doen. Geef dit ook door aan school, zodat andere ouders extra
alert kunnen zijn. Als u uw kind goed heeft gekamd mag uw kind gewoon naar school.
Alvast bedankt voor uw medewerking.
Team Hoofdluisbestrijding GGD Hollands Midden

Wist u dat?
… wij zamelen nog steeds batterijen in voor speelgoed voor onze kinderen...een beter
milieu begint bij …We hebben een toneelvoorstelling over batterijgebruik bij elkaar
gespaard in november op beide locaties....
… enkele leerkrachten ook de stickers van de KIWI’s verzamelen voor ballen op school.
De eerste 100 punten zijn gespaard. Spaart u ook mee?
… fietsers dienen af stappen op de stoepen rondom de beide schoollocaties. Dank voor
uw medewerking en het mede aanspreken op gedrag.
… er geen honden en of andere dieren op de schoolpleinen mogen.
… wij rookvrije generatie borden hebben aangeschaft voor de beide schoolgebouwen.
… de eerste TWECO (ouderraad), leerlingenraad en medezeggenschapsraad vergadering
hebben plaatsgevonden
… externe rondleidingen zich eerst dienen aan te melden via een QR code.
registratieplicht.
...registratieplicht niet geldt voor structureel aanwezige personen in de school.
… onze stagiaires erg blij zijn dat hun stage door kan gaan en dat hun opleiding soms
nog niet eens gestart is.
… directie en teamleden hun uiterste best doen om de organisatie draaiende te houden.
… U serieus rekening moet houden met het onderwijs op afstand door de leerkracht en
of thuisonderwijs. Wij zullen er alles aan doen om dit tot een minimum te beperken.
… wij u namens alle teamleden van De Tweemaster een fijne herfstvakantie toewensen
en zien u en uw kind(eren) graag gezond en spoedig weer retour.

Op een rode paddenstoel...

BSO de Torenkamer van SKOL
De leukste plek om je vriendjes te ontmoeten!
BSO de Torenkamer is er voor alle
kinderen van basisscholen de Klarinet, de
Waterval en Tweemaster Gerard Doustraat.
De BSO is mooi en aantrekkelijk ingericht
en heeft de modernste spelmaterialen. Er
zijn verschillende hoeken in de BSO; een
atelier, een theater met podium, een
bouwhoek, een knusse huishoek en er is
ook een relaxte loungehoek, waar kinderen
bijvoorbeeld een boekje kunnen lezen.
Voor nog meer actie hebben wij een stoere
voetbaltafel en kunnen we dansen met de
Xbox. Aangrenzend hebben we twee grote
balkons waar de kinderen zich graag vermaken. We spelen ook regelmatig in de zaal van
Da Capo.
Lekker actief buitenspelen met altijd vriendjes in de buurt! We hebben verschillende
buitenspeelplekken. We spelen uitdagende spellen op het schoolplein, beleven avonturen
op het kabelbaanveldje of chillen heerlijk op onze eigen buitenspeelplaats. BSO de
Torenkamer is niet voor niets een graag bezochte plek door kinderen!
Veel actie!
De Torenkamer geeft het hele jaar gave
workshops. Kinderen kunnen zich
inschrijven voor verschillende soorten
workshops. Zo kun je van alles leren over
koken en kunst, actief bezig zijn tijdens
balsport of spellen, dansen met linten
tijdens ritmisch gym of je creativiteit
ontdekken tijdens Pimp je Kleding of
striptekenen. Elke dag een andere
uitdagende workshop, voor ieder wat wils
en te ontdekken.

Vakanties op BSO de Torenkamer zijn een feest!
In alle vakanties is er een thema met een afwisselend
programma. Deze herfstvakantie is het thema: “Dino’s”.
Van zoutdeeg gaan wij de mooiste fossielen maken, we
rennen ons rot tijdens levend dino-stratego en testen onze
dinokennis tijdens de dinoquiz! De kinderen vervelen zich
geen moment. Zo kunnen ouders met een gerust hart naar
hun werk.
Interesse in BSO de Torenkamer?
Er is elke dag plek op BSO de Torenkamer. Kom je ook
meespelen? Een rondleiding is makkelijk aan te vragen via
www.skolkinderopvang.nl/rondleiding. Of neem een kijkje
op onze website:
www.skolkinderopvang.nl/locatie/hannie-schaftlaan.

