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Belangrijke data
Vrijdag 18 december

Maandag 21 december 2020 t/m 1 januari
2021
Vrijdag 1 januari 17:00 uur

Nieuwsflits #3.
Nieuwsflits # 4 extra. Onderwijs op afstand
informatie.
Klassennieuws uit verschillende groepen.
Kerstvakantie.
Reminder Onderwijs op afstand informatie.

Maandag 4 januari t/m maandag 18 januari

Onderwijs op afstand.

Maandag 11 januari
Zaterdag 20 t/m 29 januari

Online Tweco vergadering voor Tweco
leden.
Nationale voorleesdagen.

Vrijdag 19 februari

Nieuwsflits #5.

Maandag 22 t/m 26 februari

Voorjaarsvakantie.

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
Wat een fijne Sint- en Kersttijd hebben we met elkaar gehad. Anders dan anders en met
een abrupt einde.
Kinderen en leerkrachten genoten tot de laatste minuut van elkaar en door de filmpjes in
Parro hopelijk u als ouder ook!
We hadden het niet kunnen organiseren zonder uw medewerking en de hulp van de
Tweco leden.
We doen er alles aan om de communicatie goed te laten verlopen en u te betrekken bij
schoolse zaken èn leuke activiteiten. De contacten met u als ouder verlopen steeds
vaker via de telefoon en digitaal. Goed dat wij onze weg hier gezamenlijk in vinden.
Volgens het laatste nieuws vanuit Den Haag zullen we dit nog even moeten volhouden.
Werken in het onderwijs is in deze tijd uitdagend, afwisselend maar zeker de moeite
waard. Kinderen zien leren, ontdekken en ontwikkelen blijft prachtig om te zien.
Thuiskomen met het gevoel dat je meer weet dan vanmorgen blijft wonderlijk. Ook voor
ons als leerkrachten en leidinggevenden.
Voor nu een veilige, gezonde maar bovenal een gezellige tijd toegewenst en zorg goed
voor elkaar.
Mede namens alle teamleden.
Barbara Rotteveel en Jerry Leepel

Dalton update
Het is december 2020 en we zijn volop bezig in dit schooljaar 2020-2021. 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 Daltongebied; waar de kinderen in groep 1 beginnen het
afhangen van hun nummertje als hun taakje klaar is, kunnen kinderen in groep 7 en 8
steeds meer zelfstandig hun weektaak inplannen.
Wij willen u graag uitnodigen om ook ons daltonboek van de Tweemaster te laten lezen.
De kernwaarden: zelfstandigheid, samenwerking, vrijheid in gebondenheid, reflectie en
effectiviteit zijn voor ons dagelijkse waarden om het onderwijs aan uw kind mee vorm te
geven.
Op onze website vind u de link naar ons Daltonboek:
https://www.tweemasterlisse.nl/dalton/

Het doelenbord in groep 1 en 2
Het doelenbord in groep 1 en 2 worden per thema opgehangen door de leerkracht. De
doelen worden zichtbaar gemaakt met verschillende afbeeldingen. Per thema wordt er
aan verschillende doelen gewerkt, zoals ruimtelijk inzicht, drama lessen, rijmen en
woorden en zinnen, maar ook de letter van het thema en klankgebaren hangen we daar
op. Sommige doelen komen ieder thema terug, zoals schrijven, verkeer, Engels en
sociaal emotionele vaardigheid ofwel kanjertraining. De afbeeldingen hangen we op
onder de dagritme kaarten, zodat de kinderen weten aan welke doelen we werken die
dag.

Doelenborden in de groepen 3 tot en met 8

In de groepen 3 tot en met 8 kunt u in iedere groep een doelenbord
vinden. Voor de vakken rekenen, spelling, taal en begrijpend lezen
worden per week de doelen opgeschreven. Op deze manier weten
onze leerlingen wat het doel is van de les en gaan zij doelgericht
aan de slag. Aan het einde van de les evalueren wij of de lesdoelen
zijn behaald.

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.
Daltondriehoek

Mede namens onze daltoncoördinator: Juf Diana
Teamleden van De Tweemaster
www.tweemasterlisse.nl/dalton
Wist u dat….
… De eerste zichtzending voor de keuze taalmethode binnen is.
...De mondkapjes plicht in school door externe en hulpouders goed wordt nageleefd.
Dank daarvoor.
...In samenspraak met de leerlingenraad wordt er in januari nieuw speelgoed materiaal
aangeschaft voor de TSO.
… Check ook onze Facebook pagina.

Centrum Jeugd en gezin. CJG

Kinderen opnieuw thuis door lockdown:Webinars over hoe om te gaan
met deze situatie.
Het Centrum voor Jeugd en Gezin heeft dit jaar een aantal webinars gemaakt in samenwerking
met Tischa Neve. Twee daarvan gaan over hoe om te gaan met de situatie waarin kinderen
thuis zitten en ouders voor thuisonderwijs moeten zorgen en de eventuele spanningen die
kunnen ontstaan. Alle webinars zijn nog terug te kijken.
Webinar ‘Met de kinderen thuis; samen de nieuwe situatie door!‘
Het is een pittige tijd. Er komt als ouders veel op ons af. We moeten ons eigen (thuis)werk zien te
verenigen met de begeleiding van het schoolwerk van de kinderen en de kinderen fulltime om ons
heen. We hebben onze eigen zorgen, onzekerheden en emoties, maar zien ook die van de kinderen.
Omgaan met spanningen binnen het gezin!
Voor ons allemaal heeft het een grote invloed op het gezinsleven. Bij de een zijn de gevolgen en
spanningen groter dan bij de ander, maar hoe dan ook zorgt deze periode ongetwijfeld voor
veranderingen, onrust, spanning, verveling en emoties. En dat valt niet altijd mee binnen je gezin.
Webinar:
In deze webinars helpt kinderpsycholoog en opvoedkundige Tischa Neve ons op weg met
antwoorden en ideeën voor al deze dilemma’s.
Deze gratis CJG-webinars uit 2020 kan je terugkijken via www.cjgcursus.nl of klik op de
directe link:
Met de kinderen thuis; samen de nieuwe situatie
door!

ouders van kinderen van 0-18 jaar

Omgaan met spanningen binnen het gezin!

ouders van kinderen van 2-12 jaar

Help, ik ontplof!

ouders van kinderen van 0-12 jaar

Ruzie en conflicten tussen kinderen

ouders van kinderen van 0-12 jaar

Een lastige scheiding? Wat jij kan doen voor je
kind!

ouders van kinderen van 2-16 jaar

Tieners & geld

ouders van kinderen van 10-18 jaar

Tieners en sociale druk & groepsdruk

ouders van kinderen van 10-18 jaar

Op de website van het CJG (www.cjglisse.nl) en het Nederlands Jeugdinstituut
(https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Ouders/Dagelijks-leven/Elke-dag-iets-leuks-in-de-kerstvaka
ntie) staan tips om de komende kerstvakantie elke dag iets leuks te kunnen doen.
Het CJG is ook via een chatfunctie bereikbaar.

Fijne dagen. Blijf gezond en tot in 2021!

Teamleden openbare basisschool De Tweemaster

