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Beste ouder(s)/verzorger(s),

Verjaardagen:
19 januari
Fien (groep 7)
20 januari
Pritvirai (groep 3)
21 januari
Marie-Lou (groep 1)
24 januari
Reema (groep 7)
27 januari
Stef (groep 6)
28 januari
Lex (groep 7)
29 januari
Chazal (groep 5)
Reinder (groep 1)

Gefeliciteerd!
Een fijne dag!

Het is en blijft een bijzondere tijd. We missen de kinderen erg
op school. De school is leeg en stil. Er zijn wel kinderen in de
noodopvang, maar niet zoals het hoort te zijn. Gelukkig hebben
we wel contact via Teams. Het besluit om de scholen per 25 januari te openen, is teruggedraaid.
Ook op school merken we dat de omstandigheden bijzonder blijven en ook wel spannend. Wat het gaat virus doen, maar ook wat
zal er volgende week besloten worden? Mogen de scholen weer
open gaan? We hopen er met elkaar zeker op, al zit er ook een
spannende kant aan.
Middels deze nieuwsbrief willen we u nogmaals laten weten dat
we goed begrijpen dat het thuis een zware periode is. Van eigen
werk, kinderen begeleiden om alle ballen hoog te houden. We
doen allemaal hard ons best om dit zo goed mogelijk te doen.
We hopen u heel gauw weer te mogen begroeten rond de school.
Tot die tijd:
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Voorstellen nieuwe collega’s
We zijn heel blij dat we ons team kunnen versterken met nieuwe collega’s.
Hierdoor kunnen we verder groeien. Hieronder zullen de nieuwe collega’s zich
aan u voorstellen.

Hallo,

Mijn naam is Marijke Klitsie. Ik woon samen met mijn
vriend en twee poezen in Berkel en Rodenrijs.
Vanaf maandag 18 januari zal ik elke maandag de kleuterjuf
zijn van 1/2B. De afgelopen 7 jaar heb ik ervaring opgedaan
met het werken met kleuters. Het spelenderwijs leren en
laten ontdekken vind ik erg belangrijk voor een kleuter.
In mijn vrije tijd kook en ik bak ik graag, ook vind ik het
heerlijk om in een goed boek te duiken of een heerlijke
wandeling door de natuur te maken.
Een goede samenwerking met ouders staat bij mij bovenaan, heeft u dus vragen
schroom dan niet om mij aan te spreken of te e-mailen.

Dag beste mensen,

Mijn naam is Stef Renkens, 29 jaar, en ik kom uit Nijmegen. Mijn vele interesses
hebben me al op vele plekken in de wereld gebracht en ik heb al veel avonturen
mogen meemaken. Na het schrijven van mijn eerste boek een aantal jaar terug,
heb ik mijn eerste online cursus vormgegeven, en ben ik mijn eigen coaching
bedrijfje begonnen. Afgelopen jaar was ik dan weer werkzaam als fulltime barman
in Australië, echter vanwege Covid-19 ben ik weer teruggekomen naar Nederland.
Bij terugkomst in Nijmegen leerde ik mijn huidige vriendin Martina kennen en zijn
we begin december op zoek gegaan naar een nieuwe plek om te wonen. Al vrij snel
kwamen we bij Rotterdam uit en nu ik hier op de Tweemaster een toffe baan heb gevonden rest ons enkel nog het zoeken naar een fijne woonplek. Deze week heb ik het
klaslokaal ingericht voor groep 1-2B, hopelijk kunnen we daar snel daadwerkelijk
gebruik van maken! Hopelijk tot snel!

2

NIEUWSBRIEF

6

PAGINA

Voorstellen nieuwe collega

Beste ouders,
Ik wil met graag even aan u voorstellen. Mijn naam is Nicole Nennie. Op de
donderdagen ga ik lesgeven aan groep 3. Ik ben 15 jaar werkzaam in het onderwijs, ben getrouwd en heb drie kinderen (12, 13 en 17 jaar). In mijn vrije
tijd speel ik graag een spelletje en kijk ik met veel plezier naar de korfbalwedstrijden van mijn kinderen. Ik heb erg veel zin om te beginnen bij de
Tweemaster en hoop de kinderen en u snel in het echt te mogen ontmoeten.

Traktatiebeleid op De Tweemaster
Daltonschool De Tweemaster is een Gezonde School. Voor de gezonde school werken we onder
andere aan gezonde voeding. Wij vinden deze gezondheid erg belangrijk.
Daarnaast hebben wij het beleid van gezonde voeding en voldoende beweging. Dit houdt in dat
we als school stimuleren de traktaties zo gezond mogelijk te houden, alsmede aangepaste
hoeveelheden.
Doordat we ook met Corona te maken hebben, mogen er alleen verpakte traktaties worden
uitgedeeld. U kunt hierbij denken aan een doosje rozijnen, een versierde banaan, maar ook een
klein cadeautje of boekje kan erg leuk zijn.

Voor ideetjes kunt u ook deze website bezoeken:

Gezondtrakteren.nl - gezonde traktaties, lunches & tussendoortjes
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Inspectiebezoek
In februari 2020 heeft de onderwijsinspectie onze school bezocht. U heeft daar destijds bericht
over ontvangen. De onderwijsinspectie heeft een aantal standaarden van De Tweemaster als
onvoldoende beoordeeld. Wij zijn daar het afgelopen jaar hard mee aan de slag gegaan.
Zo hebben wij ons kleuteronderwijs verdiept. We werken met het beredeneerd aanbod, dat wil
zeggen dat we meer willen aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. De leerdoelen
die gesteld worden aan groep 1-2, worden gekoppeld aan actuele thema’s, die uitgebreid aan
bod komen in de klas. De kinderen spelen het thema. De leerkrachten hebben scholing en begeleiding gekregen hoe dit vorm gegeven wordt. Naast de begeleiding in de groepen, hebben
we ook onze visie hierover beschreven en vastgelegd. De ontwikkeling van dit aanbod gaat de
komende jaren nog door. Hierbij worden nieuwe thema’s uitgewerkt. Een aantal voorbeelden
van thema’s die aan bod geweest zijn, zijn: dino’s, seizoenen, sprookjes, Sinterklaas en Kerst.
Daarnaast zijn we van mening dat we de leerlingen en hun onderwijsbehoeftes steeds beter in
beeld hebben. Leerlingen krijgen steeds beter hulp op maat geboden en hier zien we ze van
groeien! Ook in de coronatijd hebben we onze kinderen in beeld en krijgen zij hulp.
Intern hebben de hele zorgstructuur onder de loep genomen, waarbij we nu beter vastleggen
hoe we de zorg voor onze leerlingen organiseren.
Ons ICT aanbod is verbreed. Onze computers zijn vervangen door Chromebooks. De leerlingen
in de groepen 4-8 hebben een eigen account op Office 365. Hierdoor krijgen zij ook meer de
gelegenheid te werken met de digitale programma’s die beschikbaar zijn. Wij, als team, zijn ook
zeker lerende hoe we de digitalisering in kunnen zetten om ons onderwijs te verbeteren. Zowel
in de instructie of begeleidingsmomenten, maar ook in het maken van (instructie)filmpjes,
yurlspagina’s met opdracten of de mogelijkheden die Teams ons biedt.
Natuurlijk leren we ook weer van en met elkaar op allerlei vlakken. We zijn trots op de stappen
die we gemaakt hebben en die we nu weer maken met het digitale onderwijs. Er blijven ontwikkelpunten, maar met elkaar gaan we VOORWAARTS!

Toetsen tijdens de lockdown

In de brief die u woensdag ontvangen heeft, staat vermeld dat we bezig zijn om te kijken naar mogelijkheden om toetsen af te nemen. We zien dit als een volgende stap in ons thuisonderwijs.
Volgende week staan de eerste toetsen op de weektaak. Deze toets gaat over de lesstof waar de
leerlingen voor en tijdens de lockdown aan gewerkt hebben. We begrijpen als school heel goed
dat de leercondities niet vergelijkbaar zijn met de normale omstandigheden. Toch willen wij graag
een beeld krijgen van de huidige beheersing van de aangeboden lesstof. Hierdoor krijgen wij inzicht in de (actuele) onderwijsbehoeften van onze leerlingen. De volledige toets zal na de lockdown, na enige herhaling met fysieke instructie, alsnog worden afgenomen. De resultaten van de
volledige toetsen worden ingevoerd in ons leerlingvolgsysteem, die van de tussentijdse toets niet.
Op de weektaak van volgende week staat er een rekentoets voor de groepen 4 tot en met 8 ingepland.

Daltonregel van de week
Iedere week staat er op de weektaak een 'Daltonregel van de week'. Hierop gaan de
leerlingen 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 4: Ik hou mijn werkplek en mijn kamer netjes.
Week 5: Ik kan tegen mijn verlies met spelletjes.

Openbare Daltonschool
De Tweemaster

Week 6: Ik kan taken verdelen.

Duivestein 25

Week 7: Ik ga netjes met materialen om.

2641LG Pijnacker

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 18 februari 2021.
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