Nieuwsflits #extra
vrijdag 6 november 2020
Belangrijke data
Maandag 2 november
Vrijdag 6 november

Schoolkassa bericht vrijwillige
ouderbijdrage. BVD
Nieuwsflits #extra mee

Vrijdag 6 november

Start week van de mediawijsheid

Woensdag 11 november

Studiedag teamleden. Techniekonderwijs,
dalton, etc. Leerlingen zijn vrij.
Theatershow Stibat voor leerlingen. m.b.t.
ingeleverde batterijen.
Nieuwsflits #2 mee

Dinsdag 24 november
Vrijdag 27 november

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 er landelijke persconferenties plaatsvinden vanuit maatschappelijk belang, is het
goed om als schoolorganisatie ook tussendoor gewijzigde zaken aan u te blijven
mededelen.
Deze extra nieuwsflits komt voort uit veranderingen die wij in ons onderwijsprogramma
en of organisatie moeten doorvoeren.
Hierbij moet u denken aan informatie over het voortgezet onderwijs, jaarvergadering
TWECO en MR, mondkapjes plicht voor externen, informatieavond in een ander jasje en
lopende zaken.
Mede namens alle kinderen en teamleden hartelijk dank.
Barbara Rotteveel en Jerry Leepel

Personeel
Juf Anja is na haar operatie weer fulltime aanwezig in groep 6 op het Nassaupark. Fijn
dat u er weer bent.
Juf Monique uit groep 3 op de Gerard Doustraat is ook langzamerhand aan het
terugkeren in de groep. Samen met juf Caroline draait zij tot de Kerstvakantie de groep.
Fijn dat u er weer bent.
Onze leerkrachten volgen, waar mogelijk, veel online en of praktijk gerichte cursussen
en of opleidingen. Veel in aangepaste vorm, maar het is goed dat personeelsleden zich
blijven ontwikkelen en net als uw kinderen aan het leren zijn.

Mondkapjes plicht / registratieplicht
Op de Tweemaster geldt vanaf begin deze week de plicht om mondkapjes te dragen voor
incidenteel aanwezige volwassenen in de school. Bij het bewegen en lopen door de
school geldt deze plicht. Hierbij moet u denken aan TSO medewerkers, rondleidingen,
onderhoudsmonteurs, luizenpluizers, voorleesouder, logopedist etc. We willen u vragen
om hier ook rekening mee te houden als u na schooltijd een afspraak heeft met de
leerkracht en of andere collega in de school. Hartelijk dank voor uw medewerking en uw
begrip.
Verder geldt voor incidenteel aanwezige volwassenen een registratieplicht. Deze
opgenomen registratie vervalt automatisch na 2 weken. Dit werkt via een QR scan.

Informatie vanuit de groep / school / medezeggenschapsraad
U bent gewend om een klassennieuws eens in de zoveel tijd te ontvangen. Wij krijgen
terug van ouders dat u hierover tevreden bent. Dank. In deze andere tijd zoeken wij
naar mogelijkheden om u goed te blijven informeren. Middels Parro-berichten wordt u
veelal geïnformeerd.
Wij realiseren ons dat u als nieuwe ouder vaker geïnformeerd wilt worden dan
bijvoorbeeld een ouder die zijn of haar kind in groep 4 of 5 heeft en die reeds een aantal
jaren op school meedraait.
Ook realiseren wij ons dat de ouders met kinderen in groep 8 graag geïnformeerd willen
worden over de overgang naar het voortgezet onderwijs.
Weet dat wij op de achtergrond druk bezig zijn met informatievoorzieningen uw kant op
te krijgen. (hierbij moet u denken aan, digitaal inloggen, google meet, informatieve
Powerpoint en of video vanuit de groep). Houdt uw parro-berichtgeving goed in de gaten
en bij vragen, gaan wij ervan uit dat u deze stelt via mail en of via de Parro-chat-app.
Verder staan de leerkrachten u ook na schooltijd graag telefonisch te woord en waar
nodig op locatie.
Zo ook zijn onze Tweemaster evenementencommissie TWECO (ouderraad) en
medezeggenschapsraad bezig om hun jaarvergadering vorm te geven. Dit zal eerdaags
aan u worden toegestuurd.

Dalton en promotie
In de vorige nieuwsflits heeft u algemene informatie kunnen lezen over het ingezette
daltononderwijs op onze school. Wij kunnen u mededelen dat de promotiefilm over ons
daltononderwijs digitaal tot u zal komen via parro. Alvast veel kijkplezier.

Parro schoolkassa.
Een aantal ouders heeft een schoolkassa bericht van 0 euro ontvangen. Dit is een fout.
Excuus hiervoor. Indien u in het bericht de link vervolgd komen de juiste bedragen wel
tevoorschijn. Het gaat om vrijwillige ouderbijdrage en kosten voor de tussenschoolse
opvang. Dank voor uw betalingen!
Schoolfoto’s
Fijn om u te kunnen mededelen dat de eerste schoolfoto’s op school zijn gearriveerd en
deze zo spoedig mogelijk uw kant op komen. Veel kijkplezier en wat een prachtige,
unieke en mooie kinderen hebben wij op onze school.
Gebouw
Specifiek voor de locatie Gerard Doustraat geldt dat er een intensief onderzoek volgt
voor de dakbedekking. Deze geeft te vaak lekkage en functioneert niet naar behoren.
Beide schoolgebouwen worden eerdaags weer onderzocht op brandveiligheid. Wij gaan
er weer van uit dat alles op orde is.
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 op 24 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.
… op de achtergrond hard wordt gewerkt door bijvoorbeeld de commissie Sinterklaas en
Kerst om alternatieve activiteiten te organiseren die wel doorgang kunnen vinden.
… 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.
Goed weekend gewenst.

