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1. Leden van de Tweco
De ouderraad van de Tweemaster heet de 'Tweemaster evenementencommissie' (Tweco)
en bestaat uit ouders van beide locaties én een vertegenwoordiging van het docententeam.
In goed overleg organiseert en ondersteunt de Tweco het docententeam bij speciale
activiteiten binnen en buiten de school zoals bij het sinterklaasfeest, kerstfeest, de
schoolreis, avondvierdaagse en het eindfeest.
Daarnaast kan de Tweco financieel bijdragen aan diverse activiteiten zoals bijvoorbeeld de
Kinderboekenweek, het basketbaltoernooi, voetbaltoernooi en de sportdag.
De volgende ouders waren het afgelopen schooljaar actief in de Tweco:
Gerard Doustraat
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Feline Huizenga - Voorzitter
Marlène Bel - Penningmeester
Geraldine ter Linde - Notulist
Monique van Berkel
Sharon Broekhof
Helmy Dofferhoff
Marijn Jansen
Vanessa Maagdenberg
Tamara Nadin
Anneliek Stam

Nassaupark
•
•
•
•
•
•
•

Irene Clemens
Danielle Groenewegen
Linda van de Gulik
Els Immerzeel
Hilde Langeveld
Manon van Ruiten
Bianca Taylor

Lisette Zonneveld en Barbara Rotteveel waren namens het docententeam betrokken bij de
Tweco.
Schooljaar 2019/2020 zijn er vier Tweco-vergaderingen geweest. De eerste drie
vergaderingen waren fysieke bijeenkomsten. Het vierde overleg werd wegens de
coronacrisis anders georganiseerd. Dit overleg was digitaal en alleen met het Tweco-bestuur
en vertegenwoordiging van het docententeam. De diverse commissies hebben gedurende
het schooljaar zo vaak als nodig overleg gehad.

2. Commissies
De volgende Tweco commissies waren dit schooljaar actief:
•
•
•
•

Sinterklaas
Kerstmis
Schoolreis
Eindfeest (is in een andere vorm gevierd)

Daarnaast werd ondersteuning geboden bij de volgende activiteiten:
•
•
•
•
•

Schoolfotograaf
Kinderboekenweek
Avondvierdaagse (kon dit jaar helaas niet doorgaan)
Musical
Afscheidsmiddag groep 8

Schoolfotograaf:
Op beide locaties was een lid van de Tweco aanwezig om de fotograaf, het team en de
leerlingen te ondersteunen dit goed te laten verlopen. De schoolfotograaf wordt altijd door
school geregeld, hier heeft de Tweco verder geen bemoeienis mee.

Kinderboekenweek
Voor de Kinderboekenweek levert de Tweco ieder jaar een financiële bijdrage aan het
docententeam. Het docententeam kan hiervan activiteiten organiseren in het kader van de
Kinderboekenweek. Dit jaar was het thema ‘Reis je mee?’

Sinterklaas:
Ook dit jaar waren op beide locaties weer diverse Sinterklaas activiteiten georganiseerd en
uiteraard kwam Sinterklaas met zijn pieten op bezoek.
De commissie heeft weer haar best gedaan om er ook dit jaar weer een verrassend geheel
van te maken. Alle kinderen hebben genoten van de Sinterklaasochtend.
Vanaf groep 5 worden er lootjes getrokken en maken de kinderen een mooie surprise voor
elkaar. Zoals ieder jaar werd er van tevoren aan de kinderen een envelop met geld gegeven
waarvan de kinderen een cadeautje kunnen kopen.
Toen de surprises in de aula werden uitgestald konden alle kinderen en ouders het moois
wat was gemaakt bewonderen.

Kerst:
Ieder jaar heeft de kerstviering op school een thema. Dit jaar was dat ‘Lichtjesfeest’.
In de dagen na Sinterklaas en voor de kerstvakantie worden er een aantal activiteiten in de
school georganiseerd.
Op de locatie Gerard Doustraat is het ‘Tweemaster Kerstkoor’ een vaste traditie aan het
worden. Leerlingen en teamleden repeteren enthousiast de dagen voorafgaand aan het
kerstdiner. Het koor wordt ieder jaar aangevuld met ouders en grootouders.
Op locatie Nassaupark was dit jaar geen kerstkoor, maar werden de kinderen onthaald met
een kerstdans.
Dit jaar konden alle leerlingen ook een heus kerststuk maken wat de tafels tijdens het
kerstdiner verfraaiden.
Het lampion knutselen en de lichtjesboom op het schoolplein, de mooi versierde lokalen en
aula’s maakten het tot een echt lichtjesfeest.
Met als grote afsluiting natuurlijk het kerstdiner op de donderdagavond voor de vakantie. De
leerlingen, de teamleden en het eten zagen er feestelijk uit. Er werd heerlijk gegeten en na
afloop met z’n allen op het schoolplein gezongen waarbij de vuurkorven een winters sfeertje
creëerden.

Avondvierdaagse
Dit schooljaar was een ongekend schooljaar. Helaas werd na de voorjaarsvakantie alles
anders door de coronacrisis. Hierdoor konden een aantal activiteiten niet doorgaan. De
avondvierdaagse was de eerste activiteit die niet door kon gaan.

Schoolreis en kamp:
Ook het schoolreisje is dit jaar niet doorgegaan. Grote teleurstelling bij alle kinderen
natuurlijk. De geplande datum is in stilte aan de leerlingen en het team voorbij gegaan.
En wat was het toen ontzettend fijn dat groep 8 wel op kamp kon gaan! Op woensdag 1 juli
vertrok van beide locaties een uitgelaten groep 8. Wat een blije gezichten! De hele school
was uitgelopen om de kinderen uit te zwaaien en dit was een vrolijk gezicht in deze moeilijke
tijd.

Eindfeest
En toen werd het tijd om dit schooljaar af te ronden en vakantie te gaan vieren. De vakantie
zal er voor veel mensen anders hebben uitgezien dan was gepland.
Het docententeam heeft voor de leerlingen een spelletjesochtend gehouden. Hier heeft de
Tweco alleen financiële ondersteuning kunnen bieden en helaas geen fysieke ondersteuning
omdat ouders zo min mogelijk op school mochten komen.
De Tweco wilde graag nog iets voor de leerlingen doen om dit schooljaar toch nog een
beetje positief af te sluiten en iets mee te geven voor de leerlingen in de vakantie. Elke
leerling heeft een tasje meegekregen met een vakantie activiteit erin.

Overige activiteiten:
Andere activiteiten die ook door de Tweco-leden verzorgd worden, is de verkoop van de
luizentassen en Tweemaster T-shirts. De Tweco hoopt dat er dit jaar weer veel activiteiten
zullen zijn waarbij de leerlingen hun herkenbare blauwe T-shirt kunnen dragen.
De jaarvergadering is ook dit jaar samen met de MR en de directie georganiseerd.

3. Financieel verslag; jaarrekening 2019/2020
Ieder jaar maakt het bestuur van de Tweco een inschatting van de verwachte uitgaven. Dit
wordt opgesteld in de begroting. De penningmeester houdt overzicht op de financiën. Na
ieder schooljaar laat de penningmeester twee ouders het kasboek controleren. Toegevoegd
de begroting en de daadwerkelijke kosten van het schooljaar 2019/2020.

Kascontrole schooljaar 2019-2020

4. Begroting schooljaar 2020/2021

5. Vooruitblik 2020 – 2021
Het schooljaar is gestart. Het eerste Tweco-overleg was in september. Wegens de
coronacrisis blijft het onzeker op welke manier activiteiten kunnen doorgaan en welke
ondersteuning de Tweco kan bieden. Zeker is dat de Tweco dit schooljaar zo goed mogelijk
haar invulling zal geven om activiteiten voor de leerlingen te organiseren en het
docententeam te ondersteunen. Dit wordt in goed overleg met de vertegenwoordiging van
het team afgestemd.

Samenstelling Tweco schooljaar 2020 - 2021
Dit schooljaar is Geraldine ter Linde voorzitter van de Tweco en Sharon Broekhof is
secretaris.
Marlène Bel heeft aangegeven na dit jaar te stoppen als penningmeester. Bianca Taylor is
bereid gevonden om het penningmeesterschap over te nemen. Dit schooljaar wordt zij door
Marlène wegwijs gemaakt.
De Tweco is altijd opzoek naar nieuwe leden. Mocht u interesse hebben om ons te
versterken stuur dan een email naar tweco@tweemasterlisse.nl.
Bij de commissies zijn nog voldoende ervaren leden die nieuwe leden kunnen inwerken voor
de komende jaren.

Namens het bestuur 2020-2021
Geraldine ter Linde, Voorzitter
Marlène Bel, Penningmeester
Sharon Broekhof, Secretaris

