
 

  

Nieuwsflits #2 

vrijdag 27 november 2020 

Belangrijke data 

 

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 

Waar Covid-19 ons allen bezighoudt, maken wij de Tweemaster gebruik van opgedane 

ervaringen en blijven wij leren van en met elkaar. 

Kinderen vertellen dagelijks hun belevenissen en deze gaan gelukkig ook niet alleen over 

Covid-19. Hier zitten prachtige mooie nieuwe verhalen tussen, maar helaas voor u en uw 

kind ook ervaringen die kinderen eigenlijk niet zouden mogen ervaren op deze jonge 

leeftijd. Hierbij moet u bijvoorbeeld denken aan schrijnende thuissituaties. 

Wij als team van de Tweemaster blijven werken aan de veiligheid voor u, onze kinderen 

en onszelf. Het doet ons daarom ook deugd dat u zich ook in grote getalen blijft houden 

aan de afspraken en regels op school.  
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Donderdag 3 december Surprise groepen 5-8 mee naar school.  

Vrijdag 4 december Sintviering. (informatie in apart 

parro-bericht) 

Donderdag 17 december Kerstlunch en Filmavond. (informatie in 

apart parro-bericht) 

Vrijdag 18 december Inloop 8.30-9.30 

Kerstvakantie start om 12.15 uur 

Vrijdag 18 december Nieuwsflits #3 uit 

Maandag 4 januari 2021 school start 



 

● 1 ouder brengt en of haalt de leerling van de onderbouw. 

● bovenbouwleerlingen komen zo veel mogelijk alleen naar school. 

● mondkapjesplicht voor incidenteel aanwezigen in de school. 

● volwassenen onderling 1,5 meter afstand. 

● In overleg met directie indien u twijfelt en of het protocol anders begrijpt en of 

leest.  

Samen gaan wij voor veilig en het goede in deze bijzondere omstandigheden. 

De decembermaand komt ons zeer snel tegemoet en dat is normaliter in het primair 

onderwijs een drukke, gezellige en vermoeiende tijd. Kinderen zijn (over-) enthousiast 

rondom de komst van Sinterklaas en zijn Pieten, de dagen worden korter, het einde van 

het jaar met de jaarwisseling komt in zicht en veel mensen snakken naar de 

Kerstvakantie om deze gezellig te kunnen vieren. En dit allemaal staat in een ander 

daglicht. Wij merken het iedere dag in school, op het plein en horen het dagelijks vanuit 

uw thuis. 

Wij passen ons op de Tweemaster continu aan en pakken op wat haalbaar is. Contact 

met ouders is in de afgelopen periode gelegd waar nodig en u ontvangt veel informatie 

(soms wel dagelijks) over wat er zoal in de klas gebeurt. Leest u met ons mee…….Vaak 

weet uw kind ook wat er afgesproken is. “Oh, ja……” 

Op de studiedag van 11 november jl. hebben we in de ochtend een workshop gevolgd 

over “procesgerichte didactiek”, welke valt onder de actieve rol van leerlingen op onze 

daltonschool en leerlinggestuurd in plaats van leerkrachtgestuurd. 

Dit ging voor ons ook online onder leiding van medewerkers van de cultuureducatiegroep 

te Leiden.  

 

 

Verder kregen een aantal collega’s de ruimte om goede lesvoorbeelden te delen en 

hebben alle collega’s ruimte gekregen om te gaan kijken en lesobservaties uit te voeren 

bij elkaar. 

Zo blijven ook wij leren van en met elkaar. 

Afrondend op deze goede studiedag hebben wij onze techniektorens afgestoft en 

uitgezocht om zodoende klaar te maken voor de technieklessen vanaf het voorjaar 2021. 

Per groep zijn er plusminus 8-10 technieklessen die zullen worden opgenomen in de 

“taak” (-planner) van de leerlingen. We zijn benieuwd hoe de kinderen het zullen 

ervaren.  

Al met al een leerzame dag met inachtneming van alle RIVM richtlijnen. 

 



 

Als laatste delen wij u mede dat de jaarverslaglegging vanuit de Tweemaster 

evenementencommissie en onze medezeggenschapsraad naar jullie toekomt. Houd Parro 

goed in de gaten. 

Voor nu een veilige, gezonde, waar mogelijk gezellige tijd toegewenst en denk een 

beetje aan elkaar. 

Mede namens alle teamleden. 

Barbara Rotteveel en Jerry Leepel 

 

Kwaliteitszorg obs Tweemaster (zorgdomein) 

Een greep uit ons zorgplan 2020-2021 leest u hieronder. De MR buigt zich ieder jaar 

over dit plan in een vergadering waarin de IB-er mogelijke verhelderingsvragen 

beantwoord. Het is vooral een actueel document waarin leerkrachten gemaakte 

afspraken gemakkelijk kunnen teruglezen om de juiste zorg te bieden aan de leerlingen. 

Ze maken hierbij ook gebruik van onze schoolbrede plannen voor rekenen, spelling, 

begrijpend- en technisch lezen 

Het team van openbare Daltonschool de Tweemaster werkt aan het realiseren van 

onderwijs dat tegemoetkomt aan de uiteenlopende behoeften van leerlingen en het 

behalen van de kerndoelen. 

De school maakt gebruik van een interne zorgstructuur als aanvulling op hetgeen de 

groepsleerkracht al doet. Deze interne zorgstructuur bevat een samenhangend geheel 

van op elkaar afgestemde voorzieningen, bedoeld om leerlingen passende zorg te 

bieden. De interne zorgstructuur voorziet in een cyclus van signaleren en analyseren van 

onderwijsleerproblemen, voorbereiden, uitvoeren en evalueren van oplossingen. 
 

Nieuws vanuit de leerlingenraad 

 

De leerlingenraad heeft hulppieten gekozen uit de vele sollicitatiebrieven uit groep 8.  

Dit schooljaar gaan ze ook meedenken over de aanschaf van de nieuwe taalmethode. 

 

 

 

  



 

Tussenschoolse opvang (TSO) 

 

Fijn dat betalingen via Parro zo spoedig verlopen. U blijft herinneringen ontvangen indien 

het gehele bedrag nog niet is voldaan. Hartelijk dank voor uw betaling. 

 

  

 

Ook lieve complimenten ontvangen van onze leerlingen? Kom ons TSO team versterken. 

Meld u aan via tso@tweemasterlisse.nl 

 

Verkeer 

 

 

  

mailto:tso@tweemasterlisse.nl


 

Wist u dat? 

… We druk doende zijn een nieuwe taalmethode te kiezen met taalwerkgroep, teamleden 

en leerlingenraad. 

… Er naast registratieplicht nu ook mondkapjes plicht is voor externe wanneer zij zich 

verplaatsen in school. Denk aan RT, logopedist TSO en BSO medewerkers. 

… Sinterklaas van harte welkom is op beide locaties maar ouders helaas buiten moeten 

blijven. 

… Dat het Sinterklaasfeest natuurlijk mede mogelijk is gemaakt door de Tweco met extra 

inzet van de leden Els, Hilde,  Helmy en Marijn. Waarvoor allen dank! 

… De theatervoorstelling door Stibat een groot succes was op beide locaties.  

… Check ook onze facebook pagina. 

 

 

 

 


