Kalender
25 april
Start vakantie t/m
9 mei
13+14 mei
Hemelvaartsdag vrij
17-19 mei
Kamp groep 8
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Schoolplein!
24 –28 mei
Alle leerlingen vrij

YESS het is gelukt! Alles is rond voor ons nieuwe schoolplein!
9 juni
Open podium

Verjaardagen:
28 maart

In december zijn we met de kinderen en de leerlingenraad gestart
met het ontwerpen van een schoolplein. Tijdens ons thema bouwen is
ook in de bovenbouw het ontwerp van het schoolplein besproken. Nu
zijn ook de financiën rond is er een akkoord gegeven, waardoor we dit
met u als ouders kunnen delen.

Stella (groep 5)
1 mei
Mohammed (groep 4)
11 mei
Joep (groep 3)
Lize (groep 3)
Saar (groep 6)
14 mei
Sarah (groep 6)
21 mei
Suze (groep 3
24 mei
Isabel (Groep 6)
26 mei
Bo groep 1-2B)

Gefeliciteerd!
Een fijne dag!

Aan de onderzijde (is de ingang van het schoolplein) komt een groot
speeltoestel voor de jonge kinderen en een groene strook, met buitenklas. De schuur voor kleutermateriaal (zoals fietsen en karren) kunt u nu
al zien staan. Er is ook een voetbalveldje en een 4 vakken spel. Deze
worden met lijnen aangegeven. Aan de linkerkant van het pand komt een
klimtoestel en 3 rekstokken. Aan de andere kant van het kleutermateriaal hok, wordt een verkeersplein gerealiseerd. Het plein aan de rechterkant van het gebouw is van het kinderdagverblijf.
Aan de hoofdingang (dus bovenzijde van deze tekening) is de kiss en ride
zone en dit is ook deel van het schoolplein. Beide kanten worden afgesloten met een hek. Hier komen hardloopstroken zoals een sintelbaan.
Wat u nog niet op deze tekening ziet, is dat er ook 11 bomen geplaatst
gaan worden over het hele terrein. Deze zijn licht ingetekend, maar welke bomen het gaan worden is nog niet bekend. Met dit ontwerp hebben
we een mooi evenwicht tussen speeltoestellen en ruimte om te kunnen
rennen of fietsen. Daarnaast is er veel groen aanwezig. Ook aan de rand
van het plein komt een heg.
Op de open stukjes linksboven, linksonder en rechtsonder worden hekken
geplaatst.

Werkgroepen
Werkgroep communicatie
De werkgroep is sinds de vorige nieuwsbrief weer een aantal keren bijeen geweest. We hebben met elkaar
onderzoek gedaan naar een digitale schoolomgeving waarin we met u als ouders sneller en beter kunnen
communiceren. Deze kan ook als app op uw telefoon gezet worden. Er is een voorkeur voor één app, deze gaan
we benaderen. Mocht dit rond zijn, dan zullen wij u hierover uiteraard informeren.
De voorzitter van de MR is gevraagd om bij de volgende vergadering 28 mei 2021 aan te sluiten om te praten
over communicatie en zichtbaarheid van de MR. Wordt vervolgd.
Alle adviezen die naar voren komen zullen met u gedeeld worden in een communicatieplan. De eerste opzet
hiervoor is gemaakt.

Werkgroep Nieuwe schooltijden
Hartelijk dank aan alle ouders die de vragenlijst hebben
ingevuld. De werkgroep is op woensdag 21 april intern
en donderdag 22 april onder begeleiding van PentaRho
bijeengekomen. Hierin is verduidelijking gegeven over
het rapport dat opgesteld is vanuit uw antwoorden. De
werkgroep gaat nu verder met het uitwerken van een
voorstel.

Werkgroep opening nieuwe school
Met ouders vanuit de OV, leerkracht en directeur zijn we aan de slag om de afsluiting
van onze huidige locatie en de opening van de nieuwe locatie met een WAUW effect te
doen! We zijn al een heel eind, maar wat we precies gaan organiseren houden we nog
even geheim.
U wordt als ouder wel in de eerste schoolweek uitgenodigd voor een rondleiding op onze
nieuwe locatie. Dit alles met in achtneming van de coronamaatregelen. Hoe we dat
precies gaan doen, hoort u later.

Juf Yvonne

U komt op dit moment weinig in school, dus wellicht is er niet bij iedereen het besef.
Juf Yvonne is leerkracht van groep 7/8. Zij heeft helaas vorig jaar haar taken moeten
neerleggen i.v.m. haar gezondheid.
Op dit moment is juf Yvonne ook nog niet op school aanwezig.
Zij is hopelijk in het laatste stukje van haar proces en na een laatste
ingreep, hopen we haar weer snel op school te zien!

Oproep: GEZOCHT
Voor de papiercontainer
Op de parkeerplaats van het Baken staat een grote papiercontainer. Een paar weken per
jaar hebben wij als school de taak om deze 's morgens te openen en 's avonds te sluiten.
Hierdoor ontvangen wij jaarlijks een mooie financiële bijdrage.
Wij zijn op zoek naar ouders die af en toe deze papiercontainer willen openen en sluiten.
Uw hulp wordt enorm op prijs gesteld!

LIV
Juf Michelle van groep 4 is vanaf 9 maart met zwangerschapsverlof en op 2 april kon
zij al melden dat haar dochter geboren is!
Haar naam is LIV. Moeder en dochter maken het goed. Papa en grote broer zijn
eveneens heel trots! Mocht u nog een kaartje willen sturen, dan kunt u deze op
school afgeven. De groep heeft al iets heel moois gemaakt voor juf Michelle!

Impressie van
de Koningsspelen!

Het was een
geweldige dag!!

DKC (Dalton Kindcentrum)
Na de verhuizing is het de bedoeling dat De Tweemaster, samen met Triodus
een DKC gaat vormen.
Een vorming van een DKC heeft ook organisatorisch op beleidsniveau nog zaken
uit te zoeken.
Een voorbeeld hiervan is dat de school een MR heeft en het kinderdagverblijf
een oudercommissie. Beide partijen vertegenwoordigen de ouders, maar hebben
allebei andere verantwoordelijkheden en andere inspraak of zeggenschap.
Als MR hebben we hiervoor samen met Triodus een cursus gevolgd. Voordat dit
rond is, moeten we eerst met ouders in gesprek hoe we dit vorm gaan geven.
Doordat de verhuizing en inrichting van het nieuwe pand genoeg tijd vragen en
de corona ook veel tijd opslokt, zijn we hier als organisaties nog niet mee bezig
geweest. Dit staat wel voor komend jaar op de agenda. U zult deze onderwerpen ook dan terugvinden op de notulen van de MR vergaderingen.
Kortom, we heten bij de start van het schooljaar al wel een DKC, maar beide
organisaties zijn volkomen gescheiden. Hoe we dat vorm gaan geven, wordt
komend jaar verder onderzocht.

Nieuw thema groep 1/2

Na de meivakantie gaan de kleuters starten met een nieuw thema;
Wij werken in de tuin!
Voor dit thema zijn we op zoek naar allerlei materialen die gebruikt worden
in de tuin. Denk hierbij aan harkjes, schepjes, tuinhandschoenen, overalls,
etc. voor kinderen.
Wellicht heeft u nog een stukje kunstgras of een speelgoed-grasmaaier over!
Wij kunnen dit soort materialen goed gebruiken in de groepen!

KUN JIJ WEL EEN STEUNTJE IN DE RUG GEBRUIKEN?
Voel jij je als ouder ook overspoeld in deze gekke, onzekere tijd? Heb je behoefte
aan iemand die op een positieve manier met je meedenkt, je ondersteuning biedt en
bekrachtigt? Iemand bij wie je even stoom kunt afblazen? Bij Home-Start PijnackerNootdorp en Delfgauw weten we voor welke uitdagingen en kansen een gezin kan
komen te staan. Problemen met een van de kinderen? Weinig contact met vrienden
of familie? Een steuntje in de rug nodig? Ervaren en getrainde vrijwilligers van Home-Start bieden jou opvoed- en gezinsondersteuning bij alledaagse, lichte opvoedvragen.

JIJ MAAKT HET VERSCHIL VOOR EEN ANDER
Of voel jij sterk de behoefte om te willen helpen en heb jij ruimte in je agenda en
hart om je in te zetten voor kwetsbare gezinnen in Nootdorp/Pijnacker/Delfgauw?
Dan is Home-Start vrijwilliger worden zeker iets voor jou! Wekelijks ga je langs bij
een gezin thuis voor ondersteuning in de vorm van een luisterend oor bieden, tips
uitwisselen, gezelligheid of andere hulp. Wij bieden jou een vrijwilligerstraining
waarna we jou in overleg kunnen koppelen aan een gezin!

Wil je je aanmelden als gezin of vrijwilliger?
Of wil je meer informatie? Wij staan je graag te
woord! Neem contact op met Anke IJdens
0613340233 of mail naar
a.ijdens@humanitas.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 12: Ik heb een rol in onze samenwerking.
Week 13: Ik ga zuinig met materialen om.
Week 14: Mijn planning voor de weektaak was goed!
Week 15: Ik heb mijn maatje feedback gegeven.
De volgende nieuwsbrief verschijnt op 4 juni 2021.

Openbare Daltonschool
De Tweemaster
Duivestein 25
2641LG Pijnacker
015-3693041

