
 Kalender 

30 sept 

Start Kinderboeken-
week 

 

7 oktober 

Daltoncarrousel 

 

9 oktober 

Einde Kinderboeken-
week 

 

19 –23 oktober 

Herfstvakantie 

 

Verjaardagen:  
Gefeliciteerd!  

Een fijne dag!  

 

20 september 

Merel (groep 4) 

21 september 

Conor (groep 6) 

22 september  

Suze (groep 1 ) 

Latif (groep 4) 

Fien (groep 3) 

24 september 

Fe (groep 8) 

25 september 

Daan (groep 8) 

26 september 

Naud (groep 8) 

4 oktober 

Efe (groep 4) 

Yashvin (groep 5) 

5 oktober 

Pieter (groep 7) 

10 oktober 

Jack (groep 3) 
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Nieuwbouw 

 

 

 

 

 

 

 

De bouw van ons nieuwe pand gaat snel. Vorige week is het hoog-
ste punt al bereikt! De bouw ligt goed op schema. Achter de 
schermen gaan we bezig metA de inrichting, de schoolplein inde-
ling en het organiseren van de verhuizing. Mocht u interesse heb-
ben om ons bij een van deze activiteiten te helpen, dan horen we 
het graag.  

Alle hulp is welkom! 

  

 

 

 
Inschrijven 

broertjes/zusjes 
 

Het aantal aanmeldingen neemt op dit 
moment sterk toe. Heeft u nog jongere 
kinderen die nog niet zijn aangemeld, 
doe dit dan graag zo snel mogelijk zo-
dat we hier rekening mee kunnen hou-
den.  

 

Inschrijven kan via: 

www.de-tweemaster.nl/
inschrijfformulier 
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Veranderingen binnen De Tweemaster 

 

Langs diverse wegen horen we dat er nog vragen zijn over een aantal onder-
werpen. Zo is er nog de vraag over de Judo. In de Nieuwsbrief voor de zo-
mervakantie hebben we aangegeven helaas te stoppen met Judo. De reden 
dat dit “laat” gecommuniceerd is, is dat met man en macht gekeken is naar 
mogelijkheden om het toch door te laten gaan. Helaas hebben we moeten 
constateren dat dit niet gelukt is. Zoals aangegeven heeft dit ook te maken 

met de financiën van de scholengroep. Dit schooljaar zijn we gestart met 
een nieuw sociaal emotioneel programma; te weten ‘De Vreedzame School’. 
Het doel van de judo om de zelfredzaamheid van de kinderen te vergroten en 
steviger in hun schoenen te laten staan zit ook in het lesprogramma van De 
Vreedzame School. Deze handvatten worden gedurende de hele week inge-
zet en niet in één les.  

Judo draagt ook bij aan de ontwikkeling van de motoriek. Met het inzetten 
van de vakleerkracht bewegingsonderwijs denken we een goed aanvulling op 
de gymlessen te hebben. Meester Jeroen is al werkzaam binnen de scholen-
groep en had gelukkig nog uren beschikbaar.  

Achter de schermen zijn we nog wel bezig om te kijken of er na schooltijd 
nog mogelijkheden zijn. Dit is nog niet zover. U kunt natuurlijk altijd wel te-
recht in het sportinstituut Pijnacker waar meester Rinus zijn judolessen 
geeft.   

Ook op vrijdag is er gym. Met grote regelmaat komt Team4Talent langs om 
deze lessen te verzorgen. De andere weken gymen de leerkrachten buiten 
met een spel. Wij vragen u op deze dagen gemakkelijke kleding aan te 
(laten) trekken. Het Baken is op vrijdag al in gebruik door andere scholen, 
waardoor we daar niet terecht kunnen. Het Baken is op maandag voor ons 
gereserveerd. Mocht het heel slecht weer zijn, dan proberen we zo slim mo-
gelijk naar buiten te gaan of de speelzaal in school te gebruiken.   

 

De Daltoncarrousel bestaat ook nog steeds. Het is gekoppeld aan een thema 
en ook hier worden oudere leerlingen aan jongere leerlingen gekoppeld om 
enkele Daltonpijlers (verantwoordelijkheid en samenwerken) aan te bieden.  

Ook de leerwinkel bestaat nog steeds. In het activiteitenrooster staat wan-
neer de leerwinkel open gaat. We zouden hier nog wel heel graag hulp van 
willen van een aantal ouders.  

 

Deze onderdelen zijn, zoals hierboven beschreven nog steeds op school en 
worden uitgevoerd. Echter, de onderwijs inspectie heeft ons een duidelijke 
opdracht gegeven om de onderwijs kwaliteit op korte termijn sterk te verbe-
teren. Hierdoor hebben we als school keuzes moeten maken in het onder-
wijsprogramma en ons aanbod. We werken hier met het hele team hard aan 
en zullen begin 2021 weer bezoek krijgen van inspectie waarin we onze groei 
zullen aantonen. We hebben hier het volste vertrouwen in! 
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Voorstellen nieuwe leerkrachten 

Juf Mirthe (groep 4) 

Beste ouders/verzorgers, 

Mijn naam is Mirthe van Puffelen. Voor de zomervakantie ben ik 
afgestudeerd als leerkracht basisonderwijs. Dit schooljaar werk 
ik op twee scholen. Op woensdag en vrijdag sta ik voor groep 4 op 
De Tweemaster. Spelling vind ik het leukste vak om te geven. 
Verder houd ik ook erg van spelletjes.  
Als u verder vragen heeft, kunt u mij altijd mailen.  

Goed weekend! 

Juf Patricia (maandag groep 5 en donderdag en vrijdag groep 6) 

Ik ben Patricia Hoek en sinds dit schooljaar leerkracht op de Tweemaster. Een aantal jaar 
geleden heb ik de switch gemaakt vanuit het bedrijfsleven naar het onderwijs. Het mooie 
aan het onderwijs vind ik dat ik een bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van uw 
kind. Als kinderen stralend naar huis gaan, is voor mij de schooldag geslaagd. 

Naast mijn werk als juf ben ik moeder van een zoon en getrouwd met Hugo. In mijn vrije 
tijd wandel ik graag met onze hond Fiep en ben ik regelmatig te vinden op de tennisbaan. 
Naast deze sportieve activiteiten, ga ik graag met vrienden en vriendinnen een hapje eten. 
Mijn (virtuele) deur staat altijd open. Samen maken we er een fijn en leerrijk schooljaar 
van! 

  

Juf Vera (groep 7-8) 

 
Mijn naam is Vera Smeele en ik ben bijna 18 jaar oud. Ik woon thuis met mijn ouders en zus van 21 in Delfgauw. 

Ik doe de opleiding onderwijsassistent op niveau 4 in het derde jaar. Dit jaar loop ik stage in groep 7/8 bij juf  

Nelleke. Dit doe ik op de dinsdag en de vrijdag en ik vind het super leuk!  

Mijn hobby’s zijn wedstrijdzwemmen, tekenen en schilderen. Als werk ben ik assistent in het zwembad met di-
ploma A, B en C. 

 Van jongs af aan weet ik al dat ik met kinderen wil werken en dat ik les wil geven. Na deze opleiding wil ik naar 
de pabo zodat ik daarna officieel voor de klas mag staan. 

Ik ben hardwerkend en ook heel erg creatief. Ik vind het heel leuk om mijn creativiteit ook te gebruiken om de 
lessen leuker te maken of een keer de les anders te maken dan hoe het normaal gaat. 

 Ik heb veel zin in het schooljaar en we gaan er zeker een leuk jaar van maken! 

  
 

 

Meester Jeroen (gymmeester) 

Mijn naam is Jeroen van Schie en ik ben tegenwoordig woonachtig in het schitterende Leiden en  
vanaf het nieuwe schooljaar 20/21 werkzaam op de Tweemaster in Pijnacker. 

Als ik mijzelf zou mogen omschrijven ben ik een sportieve en enthousiaste jongeman van 28 jaar die  
graag op een snowboard staat en een grote interesse heeft in bordspelletjes. 

Ik begin het nieuwe schooljaar vol met energie en enthousiasme op deze groeiende school. Hopelijk  
kan ik de leerlingen en collega’s net zo enthousiast maken voor het vak gym als dat ik zelf ben. 
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Studiedag op 25 september  

Vandaag is onze studiedag geweest. In de ochtend hebben we gesproken over de invoering van 
De Vreedzame School. We hebben gekeken hoe blok 1 gegaan is en welke effecten we al zien in 
de school. De sfeer en rust in school is heel goed voelbaar.  

 

Met elkaar hebben we ook gekeken naar de indeling van het komende blok. Dit is blok 2. Hierin 
staan conflicten centraal. Immers overal waar gespeeld wordt, kunnen conflicten voorkomen. 
Een conflict ontstaat bij tegengestelde belangen, wensen of verwachtingen. Conflicten horen 
wel bij mensen, soms lopen emoties hierbij hoog op.  

Toch bieden conflicten ook kansen. Je krijgt als persoon de mogelijkheid om een andere inzicht 
te leren kennen. Daarnaast levert het waardering voor elkaar op als je iets samen kunt oplos-
sen. In dit blok gaan we hiermee met de kinderen aan de slag.  

We lossen conflicten zelf op. In dit blok krijgen kinderen handvatten hoe ze dit kunnen doen.  

Achterin deze nieuwbrief vindt u ook de Nieuwsbrief van De Vreedzame school.  

GVO Lessen 

Vanaf 13 oktober (?) zullen de GVO lessen (Godsdienstig Vormingsonderwijs) weer 
starten. De lessen zullen gegeven worden aan groep 5 t/m 8. In deze lessen leren 
de kinderen over andere wereldwijde geloven. Er wordt gepraat over verschillen en 
overeenkomsten tussen de geloven. Door met elkaar te praten over achtergronden 
ontwikkelen we bij de kinderen meer kennis en begrip voor elkaar en elkaars  

tradities.  

Vanaf dit schooljaar zullen deze lessen niet meer door meester Leander, maar door 
juf Erika gegeven worden. 

Hergebruik gymbanken 

Voor in de speelzaal in het nieuwe pand zullen we de banken uit de kleuter-
gymzaal hergebruiken. De banken zijn nog goed, alleen is de laklaag er in de 
loop der jaren afgebladderd.  

In de herfstvakantie gaan we deze banken schuren en opnieuw lakken. Zo 
kunnen ze nog een ronde mee. Deze banken zijn fijn om te gebruiken en niet 
al te zwaar. U kunt zich opgeven om te helpen via uw kind of via 

directie@de-tweemaster.nl 

Mocht u tijd en zin hebben… vele handen maken licht werk. Voor koffie en 
thee wordt gezorgd! 

mailto:directie@de-tweemaster.nl
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Daltononderwijs;  wat is dat?  

Daltononderwijs is genoemd naar het dorp Dalton in Amerika, waar de grondlegger van het 
systeem, Helen Parkhurst, in 1920 voor het eerst met dit onderwijsconcept werkte. Parkhurst 
wilde af van het destijds starre klassikale Amerikaanse onderwijssysteem. In haar school kre-
gen kinderen meer vrijheid en daardoor een meer actieve leerhouding. De afgelopen 100 jaar 
is het dalton-onderwijsconcept uiteraard gemoderniseerd, maar de basisprincipes zijn nog 
hetzelfde.  

Dalton is een “a way of life”.  

 
Hoe zie je Dalton terug in onze school? 

Dalton bij ons op school zie je op verschillende momenten van de dag terug. Je ziet kinderen 
al in groep 1-2 die kiezen op welke dag ze welk werkje willen maken. Dit geldt ook voor leer-
lingen naar de hogere groepen bij het plannen van hun weektaakwerk.  

Het samenwerken zie je op heel veel verschillende momenten van de dag. Van even helpen 
met iets dat niet lukt (schoenen, jassen, sommen, opdrachten) tot uitleggen van leerstof of 
samen aan de opdrachten van Staal werken. Hier wordt gewerkt aan posters, muurkranten, 
herschrijven van teksten etc. Dit verschilt per blok. Natuurlijk ontbreekt het ook niet aan het 
samenwerken tussen de groepen waarbij bijvoorbeeld groep 7/8 komt voorlezen bij groep 1-2
-3. Kennismaken met elkaar en samenwerken/genieten blijft. 

Verantwoordelijkheid nemen voor de omgeving, zit in het zorgen van je spullen, niet kwijtra-
ken van materialen, maar ook in het uitvoeren van taken die de omgeving netjes houden. 
Ook bij de Daltoncarrousel en de leerwinkel wordt gewerkt aan verantwoordelijkheden.   

Elkaar feedback geven gebeurt de hele dag door. Kinderen in de bovenbouw die werken met 
Staal hebben bij de taalopdrachten kaders waaraan de opdracht moet voldoen. De vormei-
sen. Tijdens het proces wordt feedback gegeven in de vorm van tips en tops, waardoor leer-
lingen hun product kunnen verbeteren. Ook op de gegeven presentaties van het eindproduct 
wordt feedback gegeven waarvan je kunt groeien.  

Dit is een korte samenvatting van aantal elementen uit de Daltonvaardigheden en hoe deze 
zichtbaar zijn in onze school. Dalton is wel altijd in ontwikkeling. De komende tijd gaan we 
werken aan meer betrokkenheid van leerlingen bij hun eigen leerproces. We zullen u hierover 

met de nieuwsbrieven informeren.  

 



TSO 

Zoals u eerder heeft kunnen lezen is het organiseren van de TSO een uitdaging. 
De leerkrachten worden nu ingezet om met de kinderen te eten. Wettelijk gezien 
hebben de leerkrachten ook recht na zoveel werkuren op pauze. Om dan de ruim 
80 kinderen die bij ons overblijven toch onder toezicht te laten spelen hebben we 
gelukkig onze vrijwilligers nog en worden er 2 uitzendkrachten ingehuurd. De 
kosten hiervoor worden betaald uit de overblijfgelden. U zult begrijpen dat door 
de inzet van deze uitzendkrachten de kosten hoger zijn dan wanneer er gewerkt 
wordt met vrijwilligers. Er hebben zich na de vorige oproep ook geen nieuwe vrij-
willigers gemeld. Dit houdt in dat we achter de schermen al aan het kijken zijn 
naar nieuwe lestijden en/of een mogelijk continue rooster. We zijn hierover in ge-
sprek met de MR, het team en zullen u als ouder binnenkort een voorstel doen.  

Leerlingenraad 

 

In de week van Prinsjesdag hebben wij verkiezingen gehouden voor de leerlingen-
raad. In de volgende nieuwsbrief zullen zij zich aan u voorstellen.  

 

Voor groep 8 : Roosmarijn 

Voor groep 7 : Jente 

Voor groep 6 : Caitlyn 

Voor groep 5 : Kiki 

Voor groep 4 : Duuk 

 

De leerlingenraad vergadert regelmatig en denkt mee in de schoolzaken die  

spelen. Zij organiseren ook ieder jaar een speciale themadag.  

Speeltoestellen 

De bouw van het nieuwe pand vordert snel. We zien ook dat de toestellen op ons huidig 
plein toch wel erg versleten zijn. Afgelopen periode hebben de toestellen hun jaarlijkse 
keuring gehad.  

Helaas hebben we moeten constateren dat het grote toestel op het plein aan de kleuter-
ingang niet meer veilig is. Gezien de tijd die we nog op deze locatie zijn kort is, zal dit 
toestel worden weggehaald voordat er ongelukken gebeuren. De overige toestellen zijn 
wel goed gekeurd en zullen in gebruik blijven.  

Om toch voldoende speelmogelijkheid te hebben worden er wel nieuwe speelmaterialen 
aangeschaft. Deze zijn door de vorige leerlingenraad uitgezocht dit zal binnenkort be-
steld en geleverd worden.  



ICT 
 

Dit schooljaar is er nieuwe software aangeschaft voor onder andere  Veilig Leren Lezen 
en Staal. 

De leerlingen kunnen hier via de Chromebooks die we sinds 
maart hebben zelfstandig mee aan het werk. Hier zal de ko-
mende periode in de klas uitleg over gegeven worden. 

 

Ook is er van Veilig Leren lezen software voor thuisgebruik. 

De ouders van groep 3 ontvangen hier binnen kort meer  

informatie over. 

Kinderboekenweek. 

 

Van 30 september t/m 11 oktober 2020 is er weer Kinderboekenweek. Het thema 
dit jaar is:                En Toen”?.  
 

Het lied dat bij de Kinderboekenweek hoort, is van Kinderen voor kinderen heet: 
“ En Toen?”  
 

Er zijn door de werkgroep verschillende activiteiten georganiseerd die in 
de Kinderboekenweek plaats vinden.  
 

De opening willen we net als andere jaren weer op het schoolplein doen maar wel vol-
gens de RIVM regels. Dus ouders op gepaste afstand van elkaar en achter de groene 
streep die getrokken is op het schoolplein.   
 

De kerntitels van de Kinderboekenweek staan centraal in de school en in de groepen.  
Er wordt lesgegeven over de verschillende geschiedenisonderwerpen uit de boe-
ken en er worden gesprekken gevoerd. Er worden creatie-
ve activiteiten gedaan en samenwerkende opdrachten uitgevoerd. Natuurlijk 
wordt er ook veel (voor) gelezen !!!!!  
 

Bent u geïnteresseerd in de prachtige boeken die in de spotlights staan? Via deze 
link kunt u de boeken vinden, bekijken en eventueel bestellen voor uw eigen col-
lectie. https://kinderboekenweek.nl/thematitels/.   
We zingen deze dagen gezellig mee met het speciale Kinderboekenweeklied “En 
Toen?” Doet u thuis mee met uw kind? https://youtu.be/e1X1D48H8uM   
We gaan lekker lezen en over boeken praten! Doet u mee?  
Een link waar u informatie vindt over waarom voorlezen zo belangrijk is. https://
jufmaike.nl/waarom-voorlezen-zo-belangrijk-is/   
Een link met voorleestips voor ouders https://jufmaike.nl/voorleestips-voor-ouders/   
Alle kinderen die het leuk vinden, mogen als historisch figuur verkleed op vrijdag 9 ok-
tober 2020 naar school komen. Dan sluiten we de Kinderboekenweek af. Denk 
dan aan dino’s, opa en oma’s, jagers , boeren, jonkvrouwen, ridders enz.  
  
  
Veel leesplezier!  
Het team van de Tweemaster  
 

https://kinderboekenweek.nl/thematitels/
https://youtu.be/e1X1D48H8uM
https://jufmaike.nl/waarom-voorlezen-zo-belangrijk-is/
https://jufmaike.nl/waarom-voorlezen-zo-belangrijk-is/
https://jufmaike.nl/voorleestips-voor-ouders/
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Nieuwsbrief De Vreedzame School 
 

Blok 2 We lossen conflicten zelf op   
 

Overal waar kinderen met elkaar spelen en werken komen conflicten voor.  Met De Vreedzame School leren we 
de kinderen dat conflicten heel normaal zijn en dat ze bij het leven horen.  

Wat belangrijk is, is hoe je er mee omgaat. Hoe los je op een positieve manier conflicten op? Hoe zorg je 
ervoor dat beide partijen tevreden zijn met de oplossing?  

Een conflict hoeft niet uit te monden in ruzie. We spreken van ruzie wanneer het ene kind wil winnen ten 
koste van het andere kind. Eén partij is dan tevreden, de andere partij is de verliezer. 

 

De kinderen leren dat ze bij een conflict eerst rustig moeten worden voordat ze na kunnen denken over een 
oplossing. 

We noemen dat ‘afkoelen’. 

Met de kinderen wordt besproken of een vaste plek in de klas een goede manier is om rustig te worden. We noemen dat een ‘afkoelplek’. Dat kan een 
hoekje zijn in de klas met een stoel en tafel, een boekje, een teken- blokje  en wat de kinderen meer bedenken.  

Er worden ook afspraken  over gemaakt , bijvoorbeeld dat je er niet langer dan 10 minuten mag blijven. De juf of meester houdt het in de gaten, ook als 
een kind dan nog niet afgekoeld is.  

Kinderen begrijpen heel goed waarom afkoelen belangrijk is. Je komt anders niet verder met het zoeken naar een oplossing. 

 

Wilt u meer weten over De Vreedzame School dan kunt u kijken op www.devreedzameschool.nl  

of natuurlijk langskomen op school. 

 

 Onze Grondwet 

 

Iedereen is bij ons belangrijk.  

 

Iedere dag starten we met een positieve en open 
houding.  

 

Al pratend werken we met elkaar aan oplossingen.  

We hebben zorg en aandacht voor onze omgeving. 

In Blok 1 ‘We horen bij elkaar’ hebben de kinderen ge-
leerd: 

 

 om te praten over de sfeer in de groep; 

 om elkaar opstekers te geven, iets positief te  zeggen 
over iemand en wat dat met iemand doet; 

 om een takenlijst voorin de klas te maken en de taken 
eerlijk te verdelen; 

 dat iedereen een eigen mening mag hebben; 

 om met de klas een afsprakenposter te maken waarop 
staat hoe je met elkaar omgaat; 

 dat er ook regels zijn die de leerkracht aangeeft- om 
samen te werken. 

Tip voor thuis 

 

Hoort u van uw kind over ‘opstekers’ en 
‘afbrekers’? 
 

Vraag er naar en praat er over. 

Laat uw kind weten wanneer hij of zij een 
‘afbreker’ aan iemand geeft.  

Stimuleer om ‘opstekers’ te geven.  Doet u dat 
zelf ook naar uw kind en noem daarbij dan de term ‘opsteker’.  
 

http://www.devreedzameschool.nl
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Openbare Daltonschool  
De Tweemaster 

Duivestein 25  

2641LG Pijnacker  

015-3693041  

 

 

 

Daltonregel van de week 
 

Iedere week staat er op de weektaak een 'Daltonregel van de week'. Hierop gaan de  
kinderen aan het eind van de week reflecteren om zelf te bepalen hoe ze  
daaraan gewerkt hebben.  
Deze Daltonregel heeft altijd te maken met één van de Daltonpijlers:  
Verantwoordelijkheid, Samenwerking, Effectiviteit, Zelfstandigheid en Reflectie.  

 

De Daltonafspraken zijn de komende weken: 

Week 39: 21-09 Ik ga op respectvolle wijze om met anderen! 

Week 40:28-09 Ik laat me niet afleiden van mijn werk! 

Week 41:  05-10 Ik bedenk eerste hoe ik mijn taak ga aanpakken 

Week 42: Ik vraag hulp aan anderen als ik dat nodig heb! 

 

Volgende nieuwsbrief verschijnt vrijdag 16 oktober 2020. 




