
 Kalender 

 

14 juli 
musical groep 7/8 
 

15 juli 
Laatste schooldag  
groep 8 
zomerfeest 
Survival groep 8 
 

16 juli 
Wennen in de 
nieuwe groep 
 

17 juli 
Laatste schooldag 
groep 1-7 
va 12.00 uur vrij! 

 

Tot maandag 31 
augustus! 
Fijne vakantie! 

 

Verjaardagen 

 

8 juli: 
Dylano (groep 3) 

Alsnog van harte  
gefeliciteerd! 

19 juli: 

Matthijs (groep 7) 

 

Gefeliciteerd!  

Een fijne dag!  
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Lestijden na de vakantie 
 
De afgelopen periode hebben we gewerkt met een continu 
rooster. Deze is in het leven geroepen tijdens het Coronavi-
rus en gaf gehoor aan het verzoek vanuit de regering om 
het aantal contactmomenten te beperken.  
 
Na de zomervakantie zullen we weer het gewone rooster 
opstarten. De lestijden zijn dan van 08.30-12.00 uur en van 
13.15-15.15 uur. De overblijf tussen de middag zal worden 
opgevangen door de TSO Stichting Tafel van.  
 
In de afgelopen periode hebben we van u als ouder(s)  
reacties mogen ontvangen dat ook bij u het continurooster 
als zeer prettig is ervaren. Dit heeft ons doen besluiten om 
komend schooljaar onderzoek te doen naar een definitieve 
invoering van het continurooster. U ontvangt daar in het 
begin van het schooljaar meer informatie over.  
 
 
Halen en brengen 
We merken als school dat het zelfstandig naar binnen gaan 
in de hogere groepen als zeer prettig ervaren wordt. Ook 
het korte afscheid is hierin positief.  
Volgend schooljaar willen we het brengmoment houden  
zoals nu in de Coronaperiode. Dit houdt concreet in dat 
groep 4-8 gaat zelfstandig naar binnen en komt indien  
mogelijk, zelfstandig naar school komt.  
Om u toch een kijkje in de klas te laten nemen, zijn er  
inloopochtenden gepland in de activiteitenkalender. Hoe u 
zich hiervoor kunt opgeven, leest u volgend schooljaar.  
Het contact met de leerkracht blijft mogelijk via de telefoon, 
de mail of een afspraak via Teams.  
 
Voor de groepen 1-2-3 begrijpen we dat het voor u als  
ouder lastiger is. Wij merken als leerkrachten wel dat het 
korte afscheid beter werkt. U mag volgend jaar weer uw 
kleuter binnenbrengen, maar houdt het afscheid kort.  
Ervaring leert dat tranen snel verdwijnen als ouders er niet 
meer zijn. De 1,5 meter regel tussen volwassenen blijft wel 
gelden. Houd hier rekening mee. 
 
Voor groep 3 geldt dat zij tot de kerstvakantie binnen  
gebracht mogen worden. Daarna komen ook zij zelfstandig 
naar binnen.  
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Judo 
 
De scholengroep heeft haar beleid aangepast. Wellicht heeft u in de afgelopen 
tijd wel gehoord dat er veel ZZP-ers of via uitzendbureaus leerkrachten zijn 
ingehuurd, zeker gezien de grote tekorten. Deze inhuur heeft ook een groot 
nadeel namelijk hele hoge kosten. Dit bracht ook financiële problemen met 
zich mee. Als Scholengroep zijn wij van mening dat dit geen goede  
ontwikkeling is voor het onderwijs en het besluit is gevallen dat alle externe 
inhuur stop gezet is.  
Voor De Tweemaster heeft dit tot gevolg dat de judomeester ook onder de  
externe inhuur valt. We hebben meester Rinus moeten vertellen te stoppen 
met de judolessen onder schooltijd. U kunt altijd naar de website van meester 
Rinus om judolessen voor uw zoon of dochter aan te vragen.  

 

https://www.sportinstituutpijnacker.nl/sporten/judo   
 

Het onderdeel “stevig in je schoenen staan”, één van de redenen waarom de 
judo opgestart is, zal vorm krijgen door de invoering van onze nieuwe  
methode De Vreedzame School. Hierbij is veel aandacht voor de Sociaal  
Emotionele ontwikkeling.  

Bewegingsonderwijs schooljaar 2020-2021 
 

Wetende dat de judolessen wegvallen, kwam de aanvraag van een collega 
school of we nog ruimte hadden voor een vakleerkracht bewegingsonderwijs.  
Er waren uren intern over, die ingezet mochten worden op een andere school. 
Deze leerkracht is dus al in dienst van de Scholengroep Holland.  

Als Tweemaster hebben we hier JA tegen gezegd. De groepen 1-8 zullen dus 
volgend schooljaar op maandag gymles krijgen van meester Jeroen. Hij zal de 
gymlessen op maandag verzorgen. Meester Jeroen zal ook op dinsdag en  
donderdag lesgeven aan de kleutergroepen. Deze lessen zullen in de speelzaal 
in school plaatsvinden. De lessen op maandag worden in het Baken gegeven. 
Meester Jeroen zal zich aan het begin van het jaar aan u voorstellen.  
 

Door het wegvallen van de Judo, is er gezocht naar een extra gymmoment op 
de vrijdag. Echter de zaal in het Baken is bezet. Daarnaast worden de gym uren 
gebaseerd op klokuren en leerlingenaantallen. Dit houdt concreet in dat we 
geen recht hebben op extra uren in Het Baken. Volgend schooljaar (2021-2022) 
hebben we onze eigen gymzaal in het nieuwe schoolgebouw en is dit probleem 
niet meer aan de orde. We hebben besloten om in plaats van judo, op vrijdag 
een extra spelles buiten te geven op het veld voor de school. Alleen met  
extreme regen zal dit niet doorgaan. We begrijpen dat de leerlingen zo minder  
gymlessen hebben. De les die gegeven wordt is door een vakleerkracht en op 
vrijdag door de eigen leerkracht. In het nieuwe pand komt er zeker weer  
minimaal 2x per week gymles op het rooster in onze nieuwe zaal. Wij hopen 
hiervoor op uw begrip.  

 

https://www.sportinstituutpijnacker.nl/sporten/judo


Gymrooster komend schooljaar 
 

Maandag gymles in de gymzaal “het Baken” door meester Jeroen. 

 

08.30 - 09.15 uur groep 7-8 

09.15 - 10.00 uur groep 6 

10.15 - 11.00 uur groep 4 en 5 

11.00 - 11.45 uur groep 3 

 

De eerste maandag zal de meester zich voorstellen in de groepen op school en zal 
er geen gymles zijn. Deze eerste les is de week erna.  
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GVO 
 

Volgend schooljaar zal ook het GVO (Godsdienstig Vorming Onderwijs) aange-
boden worden. Dit zal waarschijnlijk op de dinsdag plaats gaan vinden. U ont-
vangt hierover volgend schooljaar informatie. Er zal ook een andere meester 
komen. Meester Leander zal op een andere school ingezet gaan worden.  

Studiedagen 
 

De studiedagen voor komend 
schooljaar staan ook vast. 

 

Vrijdag 25 september 2020 

Maandag 2 november 2020 

Donderdag 1 april 2021 

Donderdag 15 april 2021 

Donderdag 15 juli 2021 

Vrijdag 16 juli 2021 

 

De laatste 2 dagen zijn voor 
de zomervakantie en die 
hebben we nodig om in te 
pakken voor de verhuizing. 



P A G I N A  4   N I E U W S B R I E F  1 6  

Hulp gezocht! 
 

Er zijn een aantal ouders gestopt met het helpen bij de overblijf vandaar dat 
wij op zoek zijn naar nieuwe ouders die ons hierbij kunnen helpen!!! 

 



Vanuit de oudervereniging 
 

Helaas stopt onze penningmeester, Marcel van Est, met zijn taak.  
Ook Karin van der Maarel, onze voorzitter, legt haar taak neer. Zij zal wel als lid in 
de oudervereniging blijven. Maar u snapt het vast al, wij zijn dringend op zoek 
naar nieuwe leden! Als u hier interesse in heeft, mail dan naar ov@de-
tweemaster.nl  
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Musical groep 7/8 
 

Na weken van oefenen is het eindelijk  
zover! Dinsdag 14 juli voert groep 7/8 maar 
liefst drie maal de musical “De Feestplaneet” 
op.  

 
12.30 uur: voorstelling voor groep 3 t/m 6 

15.30 uur: voorstelling voor de ouders  
van groep 7 

19.30 uur: Voorstelling voor de ouders  
van groep 8, met livestream voor de thuis-
blijvers. Aansluitend is er een borrel voor de 
ouders van groep 8.  

 

Zet ‘m op, toppers!!! 

Openbare Daltonschool  
De Tweemaster 

Duivestein 25  

2641LG Pijnacker  

015-3693041  

 

 

 

 

 

www.de-tweemaster.nl 

Zomerfeest 
 

Woensdag 15 juli  
vieren wij ons  
zomerfeest.  
Hier heeft u vorige 
week een aparte mail 
over gekregen. 

 
In een notendop:  
  
Smeer bij zonnig weer uw kind thuis vast in. 
Trek uw kind (bad) kleding aan wat nat mag 
worden. 
Geef uw kind een handdoek en een set  
schone kleding mee in een tasje.  

 

Wij hopen op mooi, zomers weer!! 

 

Judopakken 

 

Wilt u de judopakken  
komende week schoon  
inleveren op school? 

Dank u wel! 


