
 Kalender 
 

16 februari 
MR vergadering 

 

17 februari 

Leerwinkel 

 

18 februari 

Boekenkring 

 

19 februari 

Leerlingen vrij 

 

22 t/m 26 februari 

Voorjaarsvakantie 

 

Verjaardagen: 

6 februari 
Naud (groep 8) 

 

10 februari 

Lucas (groep 1) 

 

12 februari 

Demi (groep 1) 

 

13 februari 

Fiene (groep 1) 

Omar (groep 6) 

 

17 februari 

Yaanvi (groep 1) 

 

23 februari 

Parmis (groep 7) 

Kiki (groep 5) 

 

 

  
Gefeliciteerd!  

Een fijne 
dag!  
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Nieuwbouw 

Begin februari had ik het voorrecht om binnen te mogen kijken op 
onze nieuwe locatie. Het is gelukt om hiervan een filmpje te ma-
ken en deze vindt u binnenkort op onze website. 

 

De bouw verloopt voorspoedig. Oplevering is zoals het nu lijkt eind 
juni. Achter de schermen zijn we bezig met de inrichting. Het was 
fijn om nu een beeld te krijgen hoe de ruimtes eruit zien. Tekenin-
gen zijn fijn, maar een beeld erbij maakt het wel compleet.  

 

Tijdens dit bezoek waren er ook een aantal monsters, zoals de 
vloer in de wc, de kleuren van de wanden en de klasdeuren. De 
projectontwikkelaar gaat hiermee verder. Het belooft een mooi 
geheel te worden.  

 

In maart start ons project bouwen. De kinderen mogen ook in deze 
maand een bezoek brengen aan de bouwplaats om zo een goed 
beeld te krijgen van hun nieuwe school. Het is nog onduidelijk 
wanneer dit gaat gebeuren, immers veiligheid staat voorop. We 
zijn dit met de projectbegeleiders aan het afstemmen. U hoort hier 
zeker meer over.  

 

 

 

 

 



 Werkgroepen 
 
Werkgroep nieuwe schooltijden 
Begin januari 2021 hebben we u een brief gestuurd waarin we u meenamen in het 
nieuwe traject rondom de schooltijden. In die brief heeft u ook een overzicht gekre-
gen hoe we dit traject willen gaan vormgeven. Eén van de onderdelen hierin is een 
werkgroep, waarin ook een vertegenwoordiging van u als ouders deelneemt.  
In deze nieuwsbrief doen we de oproep wie van u als ouders hierbij wil aansluiten.  
  
U kunt zich aanmelden bij directie@de-tweemaster.nl. Afhankelijk van het aantal 
aanmeldingen zorgen we voor een verdeling tussen de onderbouw en bovenbouw. Bij 
heel veel aanmeldingen zijn we genoodzaakt om te gaan loten.  
 
 
Werkgroep communicatie 
De Tweemaster maakt een grote slag in de digitale wereld. Vorig jaar waren er nog 
stand alone computers en nu maken we gebruik van chromebooks. Naast de hele ont-
wikkeling op de digitale snelweg om het thuisonderwijs mogelijk te maken. We mer-
ken ook dat onze communicatielijnen naar u als ouder over diverse kanalen gaan. Dit 
kan de website zijn, facebook, e-mail, brieven en tegenwoordig ook via teams. We 
merken dat dit soms verwarring geeft. Daarnaast is het voor u al s ouder lastig om te 
alle informatie op tijd te lezen en om dit zo verspreid te ontvangen.  
Met de ICT coördinator en een andere leerkracht hebben we een werkgroep opgericht 
om onze communicatie naar u als ouder onder de loop te nemen. Graag willen we ook 
een ouder die met ons meekijkt als we dit gaan stroomlijnen. Dit zal uiteindelijk uit-
monden in een communicatieplan. Dus mocht u interesse hebben om deel te nemen 
aan deze werkgroep, dan kunt u zich ook hiervoor opgeven bij  
directie@de-tweemaster.nl 
 
Werkgroep interieur 
De bouw van onze nieuwe locatie schiet al aardig op. U kunt dit ook op de voorkant 
van deze nieuwsbrief zien. Met de werkgroep inrichting zijn we bezig om ons nieuwe 
meubilair uit te zoeken. Een ouder van groep 1/2b voorziet ons van haar deskundig-
heid en denkt met ons mee. We zijn blij met deze inbreng en zullen na de beslissing u 
laten zien met welk kleurpalet er gewerkt gaat worden.  
 
Werkgroep DKC 
Op onze nieuwe locatie worden we het Dalton Kindcentrum. Vanuit diverse hoeken 
krijg ik informatie dat er ouders zijn die ook hier graag in willen participeren. Middels 
deze nieuwsbrief laat ik u weten dat we nog niet zover zijn. De logistieke taken zoals 
verhuizing, inrichting en schoolplein vragen zoveel tijd, dat we hier nog niet mee ge-
start zijn.  Er zijn al wel een paar ouders die zich hebben aangemeld om te helpen 
verhuizen, dat is heel fijn!! Deze werkgroep zal dus in een later stadium starten. Na-
tuurlijk laten we u dit ook weten.  

 
Inspectiebezoek 
 
De onderwijsinspectie heeft laten weten dat in het kader van de coronamaatregelen dat 
de inspecteurs niet de scholen in mogen. Eerder heb ik u laten weten dat ze begin april 
zouden komen, maar ook deze afspraak is afgezegd.  
Er is nog geen nieuwe afspraak ingepland. Dit houdt concreet in dat we nu nog niet we-
ten wanneer de inspecteur onze school wel zal gaan bezoeken. Het bestuurskantoor 
heeft wel contact met de inspecteur en daar zal ook de ontwikkeling van De Tweemaster 
zeker wel besproken worden. Als team zijn we heel trots op de ontwikkelingen die we 
doormaken. We zijn hard aan het werk en hebben het volste vertrouwen in de goede 
ontwikkeling die we doormaken.  



Vakantieregeling 2021/2022 

Hieronder een overzicht van de landelijke vakanties en vrije dagen. De studiedagen en 
compensatiedagen volgen later. 

 

Herfstvakantie:  18-10-2021 t/m 22-10-2021 

Kerstvakantie:  27-12-2021 t/m 07-01-2022 

Voorjaarsvakantie:  28-02-2022 t/m 04-03-2022 

Goede vrijdag en Pasen:  15-04-2022 t/m 06-05-2022 

Meivakantie:   25-04-2022 t/m 06-05-2022 

Hemelvaart:   26-05-2022 

Pinksteren:   06-06-2022 

Zomervakantie:  11-07-2022 t/m 19-08-2022   

 

 

Voorstellen nieuwe collega’s 

Mijn naam is Lindsy van Campen, woonachtig in Zoetermeer en sinds deze week aan 
de slag op De Tweemaster.  

 
Op maandag sta ik op groep 1/2 en op woensdag doe ik allerlei taken voor de school 
en mijn zij-instroomtraject.                                                   
Ik ben 20 jaar als logopedist werkzaam geweest in het speciaal onderwijs en op be-
handelgroepen in de zorg.                                                   
Daarnaast ben ik ook Sensorisch Integratietherapeut. Daar ik het werken in groepen 
erg leuk vond heb ik de overstap gemaakt naar het basisonderwijs.  Het eerste jaar 
van het zij-instroomtraject heb ik in groep 3 gewerkt binnen de Scholengroep Hol-
land, daarnaast heb ik op de noodopvang gewerkt (groep 1 t/m 8) tijdens beide lock-
down periodes.  Mijn persoonlijke visie op onderwijs sluit aan bij de Dalton princi-
pes, ook mijn zoon volgt onderwijs op een Daltonschool. Ik ben dan ook erg blij dat 
ik mijn tweede jaar van het traject op deze school mag wer-
ken en Dalton-expertise mag opdoen. Het valt mij op hoe 
zelfstandig kleuters al zijn binnen dit type onderwijs. Echt 
heel erg knap!   



 
Een berichtje vanuit Matthijs 
 
Hoi, ik ben Matthijs en ben 11 jaar. Er zijn voor mij rare dingen gebeurd dit jaar... 
Ik zit in groep 8 en 2020 was voor mij een raar jaar. En dan heb ik het niet over Co-
rona.  
Voor de zomervakantie in 2020 deed mijn linkerkant van mijn lichaam heel raar. En 
na de zomervakantie bleek dat er een tumor in mijn hoofd zat. Toen moest ik met-
een met een ambulance naar het Prinses Maxima ziekenhuis. Daar moest ik 3 we-
ken blijven, nadat ze tijdens een operatie de tumor uit mijn hoofd weg hadden ge-
haald. Nu is het alweer 2021 en heb ik al 4 keer chemo gehad. Dat is gelukkig nu 
voorbij, maar de bestraling nog niet. In het ziekenhuis waar ik was, hadden ze ge-
lukkig een muziekstudio en een lego bouwhoek. Dus ik kon mezelf daar wel verma-
ken. Maar 2020 was voor mij een heel raar jaar! 
 
Tot de volgende keer, Matthijs 
 

Terugkoppeling tussentijdse evaluatie thuisonderwijs 
 
 
Allereerst dank voor iedereen die de enquête heeft ingevuld. We hebben nage-
noeg een respons van 50% gehad.  
 
Uit de enquête is gebleken dat vrijwel iedereen de vaste online-momenten prettig 
vond. Eén derde geeft aan dat de communicatie duidelijker had gekund.  
De meningen over de hoeveelheid communicatie vanuit school was fifty-fifty. 
 Uit de enquête komt ook naar voren dat de school goed bereikbaar was.  
Wel zou het prettiger zijn geweest als eerder in de week bekend was gemaakt 
wanneer de nieuwe schoolspullen opgehaald konden worden.  
De noodopvang, waar niet iedereen gebruikt van heeft gemaakt, was toegankelijk 
genoeg. 
 
Binnenkort zullen wij u een eind-enquête toesturen. Deze zullen wij, mede vanuit 
de opmerkingen die we van verschillende ouders ontvangen hebben, toespitsen op 
de groepen.  
 
Mocht er in de toekomst helaas een soortgelijke situatie zich voordoen, waarbij 
we nogmaals over moeten gaan op online lesgeven, dan nemen wij graag jullie 
feedback hierin mee. 
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Schoolvoetbal groep 5 t/m 8, 

Onderstaande mail hebben wij gekregen van de organisatie van het schoolvoetbaltoer-
nooi. 

Het is weer februari en dan zijn wij als organisatoren van het schoolvoetbal al actief om 
de voorbereidingen ter hand te nemen. 

Vorig jaar is deze leuke activiteit om bekende redenen niet doorgegaan, helaas. 

Voor het schoolvoetbal 2021 zijn de vooruitzichten ook nog onzeker. 

Tot nu toe heeft de KNVB geen berichten gestuurd dat het niet door zou gaan maar wat 
niet is kan nog komen. 

Wij als organisatoren gaan er voorlopig vanuit dat het doorgaat en daar moeten we onze 
voorbereidingen voor nemen. 

Wij kunnen ons voorstellen dat jullie hoofd nu helemaal niet bij schoolvoetbal staat. Jul-
lie hebben in deze bijzondere tijden wel wat anders te doen. Neemt niet weg dat wij 
toch het toernooi moeten voorbereiden, want stel dat het door kan gaan dan moet het 
wel voorbereid zijn. Het is voor de jeugd toch altijd weer een uitje om zich met andere 
scholen te meten. 

En omdat het zeker een uitje voor de jeugd is, gaan wij ons met De Tweemaster wel in-
schrijven. 

Wil je meedoen met het schoolvoetbaltoernooi, dan moet jij je opgeven bij juf Annelies. 
a.lam@de-tweemaster.nl 

Op 7 april speelt groep 8. 

Op 14 april speelt groep 7 

Op 21 april speelt groep 5/6 

De wedstrijden zijn bij Oliveo of DSVP.         

Let op: De inschrijfdatum eindigt op maandag 1 maart. 
Elk team moet wel een begeleider hebben. Als jouw 
team geen begeleider heeft, kan ik je niet inschrijven. 
Vraag dus of 1 van je ouders jouw team wil begeleiden 
en vermeldt dat bij je inschrijving. 
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Vignet Gezonde School 

De Tweemaster is een gezonde school. Dit wist u al, want dit zijn 
we al een aantal jaren. Het voeren van het vignet Gezonde school 
mag 3 jaar. Daarna gaat het traject lopen om een her-
certificering. Afgelopen week heeft de landelijke commissie die 
hier onderzoek naar doet De Tweemaster haar goedkeuring gege-
ven dat we een Gezonde school blijven op het thema Welbevin-
den. Wij zijn hier heel blij mee, maar vooral trots op! 

Bij de aanvraag naar dit vignet, wordt gekeken naar de activitei-
ten en methodes die gedaan worden binnen de school om een bij-
drage te leveren aan het Welbevinden . De invoering van De 
Vreedzame School geeft ons goede handvatten. Door het behalen 
van dit vignet laten we zien dat we veel aandacht hebben voor en 
aandacht besteden aan het welbevinden van de kinderen.  
www.gezondeschool.nl  

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.  

Week 6: Ik kan taken verdelen.  

Week 7: Ik ga netjes met materialen om.  

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 26 maart  2021. 

 

Openbare Daltonschool  
De Tweemaster 

Duivestein 25  

2641LG Pijnacker  

015-
3693041  

 

Gymlessen 
 
Maandag na de voorjaarsvakantie zullen de gymlessen weer starten. 
Zodra het lekker weer wordt, gaan we zo veel mogelijk buiten gym-
men, maar maandag is in de zaal.  
De groepen zullen bij het wisselen van en naar de kleedkamer goed 
uit elkaar gehouden worden. De groep in de gymzaal zal via de klap-
deuren in de voorhal teruggaan naar de kleedkamer terwijl de groep 
vanuit de kleedkamer de zaal in komt. De eigen leerkrachten zullen 
de kinderen van en naar de gymzaal brengen.  
 

Binnenkort zullen er ook 2 stagiaires van de HALO starten. Zij zijn in opleiding voor vakleer-
kracht gym en zullen bij ons stage lopen door de gymlessen aan de groepen verzorgen. Dit 
is onder toezicht en begeleiding van meester Jeroen.  

 


