
 Kalender 

 

LET OP  

26 juni  
STUDIEDAG 

 

19 juni: 
Nieuwsbrief 15 

 

Verjaardagen 

16 juni 
Ben (groep 6) 

 

23 juni 

Duuk (groep 3) 
 

28 juni  
Finnley (groep 1b) 

Amy (groep 2a) 

 

30 juni 

Sterre (groep 5) 
Amber (groep 6) 
 
2 juli 
Eline (groep 7) 
 

3 juli 
Jaime (groep 8) 

 

4 juli  
Andries (groep 7) 

 

Gefeliciteerd!  

Een fijne dag!  
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Eerste paal geslagen!!!!!!!! 
 
Vandaag hebben Fien, 
Fien en Abel het officiële 
startsein gegeven voor de 
start van de bouw.  
De bouwers waren alvast 
begonnen, maar met een 
druk op de knop hebben 
zij als echte professionals 
de heimachine aangezet. 
Een beetje spannend was 
het wel, maar super  
gedaan! 
 
 
 
Door middel van de live-verbinding via facebook konden 
ook de kinderen op school mee kijken met deze  
gebeurtenis. Het duurde iets langer voordat de verbinding 
er was, maar we hebben kunnen meekijken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De komende maanden zullen wij u blijven infomeren over 
de vorderingen van de bouw. We hopen na de zomer, dus 
het schooljaar 2021—2022, te starten in ons nieuwe pand.  
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                                  1,5 meter 

 

Het wegbrengen van de kinderen voor school-
tijd verloopt prima. Fijn dat u ook als ouder 
van de jonge kinderen, het afscheid kort 
houdt.  

 

Bij het ophalen van de kinderen zien we nog 
wel dat het houden van afstand van 1,5 meter 
lastig is. Er verzamelen zich meer ouders 
rondom de uitgangen.  
Daarom gaan we komende week op het plein 
een lijn plaatsen.  

Het verzoek aan alle ouders is wel om achter 
de lijn te blijven en het liefst achter het hek en 
zo de 1,5 meter goed in acht te nemen,  
ondanks dat het even bijpraten ook gezellig en nuttig is! 
 

 

Communicatie naar ouders schooljaar 2020-2021 
 

Komend schooljaar gaan er een paar kleine dingen veranderen in de  
communicatie naar u als ouder(s). Na de zomer gaat onze nieuwe website de 
lucht in. Hierop zult u vooral beleidsstukken terugvinden. Het is ook de  
bedoeling dat nieuwe ouders ons goed kunnen vinden. Ook een vast onderdeel 
van de website zal de vordering van de bouw zijn.  

Naast de website gaat de nieuwsbrief iets wijzigen. We zijn van mening hier 
meer achtergrond informatie in te willen voegen. U wordt zo meer meegenomen 
in de ontwikkelingen die gaande zijn binnen de school. Ook de nieuwbouw zal 
hier een plek in krijgen, maar ook de ontwikkelingen in de kleutergroepen,  
middenbouw, bovenbouw en onze Daltonontwikkeling.  

 

Facebook zal vooral gebruikt  
worden om verslag te doen van  
korte activiteiten.  

De nieuwsbrief zal komend  
schooljaar elke 3 weken verschijnen 
en zal opgenomen worden in de 
jaarkalender.  



Verkeersexamen groep 7 

 

Afgelopen maandag hebben de kinderen van groep 7 meegedaan aan het landelijk 
theoretisch verkeersexamen.  
De kinderen hebben dit examen digitaal  
gemaakt op de nieuwe Chromebooks die we 
sinds kort hebben.  

We hebben heel goed nieuws, want….  
 
Iedereen is geslaagd!  

 

Van harte gefeliciteerd allemaal! 
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Groepsindeling volgend schooljaar 
 

We begrijpen goed dat u, nu het einde van het schooljaar in zicht komt, 
nieuwsgierig bent naar de groepsindeling voor volgend schooljaar.  

 

Dit is nog niet helemaal rond. We hopen u dit zo snel mogelijk te kunnen  
mededelen. Achter de schermen werken we er hard aan de laatste eindjes aan 
elkaar te knopen. Wordt spoedig vervolgd! 

Openbare Daltonschool  
De Tweemaster 

Duivestein 25  

2641LG Pijnacker  

015-3693041  

 

 

 

 

 

www.de-tweemaster.nl 
 

 

www.de-tweemaster.nl 


