
 Kalender 
 

5 juli 

Musicalliedjes 
voor groep 1/2 

6 juli 

Musical groep 
7/8 

13 juli 

Doorschuifuurtje 
nieuwe groepen 

14 juli 

Zomerfeest 

15-16 juli 

Leerlingen vrij 
i.v.m. verhuizen 
naar nieuwe  

locatie 

 
 

 
 

Verjaardagen 

  
 

4 juli 

Andries gr. 8 

6 juli 

Dorien gr. 1/2B 

8 juli 

Dylano gr. 4 

  

Gefeliciteerd 
en een fijne 

dag!  
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Aan alle ouders/verzorgers,   

 

De berichten over het lerarentekort zullen u waarschijnlijk niet ontgaan zijn. De tekorten lopen 
weer gestaag op. We zijn daarom ontzettend verheugd dat we u kunnen melden dat we volgend 
schooljaar met genoeg leerkrachten voor iedere groep kunnen starten.  

U zult wel wat veranderingen in de formatie zien. Meester Stef heeft aangegeven zijn horizon 
te willen verbreden en zal voor langere tijd vertrekken naar Italië. Wij gunnen hem dit van har-
te, maar gaan hem ook zeker missen.  

U ziet ook een nieuwe naam op de formatie staan. Juffrouw Joni Verschoor. Juffrouw Joni is 
een ervaren bovenbouwleerkracht die ons team komt versterken. Zij zal zich op een later mo-
ment nog aan u voorstellen. 

Ook ziet u dat er in de bovenbouw twee combinatiegroepen worden gevormd. In de praktijk be-
tekent dit dat de huidige groep 6 verdeeld wordt. Dit is noodzakelijk om te doen en wel om de 
volgende redenen. 

Een van de belangrijkste pijlers van het Daltononderwijs is samenwerking. In een te kleine groep 
is de mogelijkheid tot samenwerken beperkt. Financieel is het niet mogelijk om een te kleine 
groep te formeren. Om een leerkracht te bekostigen is een groepsgrootte van 24 leerlingen 
minimaal.  

De ouders van de leerlingen van de huidige groep 6 worden apart op de hoogte gebracht van de 
specifieke verdeling. 

Hieronder ziet u de bezetting van het schooljaar 2021-2022:

 

Andere personeelsleden 

Volgend schooljaar mogen we in de nieuwe school gebruik maken van een prachtige nieuwe gym-
zaal. Dus hebben we meester Jeroen gevraagd om twee dagen in de week gymles te geven. Ge-
lukkig wil hij dit zelf ook heel graag.  

Juf Karin blijft de leerkrachten en de leerlingen ondersteunen en zal zich verder inzetten voor 
de cultuurlessen en de Vreedzame school. 

Het re-integratietraject van juffrouw Yvonne verloopt voorspoedig. Volgend schooljaar is zij 
weer volledig inzetbaar om de leerkrachten en leerlingen te ondersteunen. 

Juffrouw Tineke verhuist gelukkig mee en blijft verantwoordelijk voor de administratie. 

Juffrouw Linsey blijft verantwoordelijk voor de zorg. 

En ik (meester Robin) ben overeengekomen met de medezeggenschapsraad en Scholengroep Hol-
land dat mijn interim-opdracht wordt verlengd tot in ieder geval april 2022. Ik heb er            
ontzettend veel zin in om van De Tweemaster een nog mooiere school te maken. 

 

Met vriendelijke groet, Robin van Eekert 

  maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

1-2 A Carina Elzemieke Elzemieke Carina Carina 

1-2 B Nicole Inge Inge Inge Inge 

3 Mirthe Mirthe Mirthe Mirthe Mirthe 

4 Karen Karen Lindsy Lindsy Karen 

5 Annelies Annelies Annelies/
Nelleke 

Nelleke Nelleke 

6-7 Joni Joni Michelle Michelle Joni 

7-8 Patricia Patricia Patricia Milou Milou 



MR verkiezingen uitgesteld i.v.m. continuïteit 
 
 
 
De MR heeft de wens naar voren gebracht om de zittingstermijn van Yvo van 
Heijningen met zes maanden te verlengen i.v.m. het behoud van kennis op de 
lopende dossiers zoals o.a. nieuwe schooltijden, inspectierapport en verhuizing. 
De MR is verheugd dat Yvo ook bereid is gevonden om zijn zittingstermijn met 
deze periode te verlengen. 
 
De MR bestaat uit 2 ouders en 2 leerkrachten van Daltonschool De Tweemaster 
die meedenken en meebeslissen over de opzet, inhoud en organisatie van 
onderwijsbeleidszaken. 
 
De MR vergadert ongeveer eens per vier schoolweken en stemt daarbij  
relevante ontwikkelingen af met de directie van Daltonschool De Tweemaster. 
 
Als u in de nabije toekomst geïnteresseerd bent in toetreden tot de MR, ver-
zoeken wij u om u via mr@de-tweemaster.nl aan te melden. De MR vergaderin-
gen zijn openbaar. U kunt u bij de vergadering aanmelden als u een indruk wilt 
krijgen hoe zo’n vergadering verloopt. 
 
Als u nog vragen hebt, kunt u terecht bij één van de MR-leden of via het e-
mailadres van de MR. Voor meer informatie over de Medezeggenschapsraad 
verwijzen wij naar de website van Daltonschool De Tweemaster onder het kopje 
MR en natuurlijk naar onze huidige MR-leden. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Swanda Groenewegen van der Weijden-Nieuwenhuizen  

namens de medezeggenschapsraad van Daltonschool De Tweemaster 



 

 

 

 
 

Thuisreisje/eindfeest 14 juli - 12.00u voorstelling voor ouders op 
het schoolplein - niets mee naar school  
 
Op woensdag 14 juli is het dan toch echt zover; de allerlaatste dag 
van dit schooljaar en dan ook nog eens in dit gebouw. We gaan er 
een mooie dag van maken, ook omdat we niet op excur-
sies konden i.v.m. corona. We beginnen met het afscheid nemen van 
groep 8. Zij gaan die ochtend survivallen, nadat we ze met z'n al-
len hebben uitgezwaaid.  
 
Met het geld wat we niet hebben uitgegeven aan excursies kunnen 
we nu wat grootser uitpakken. Op die dag krijgen de groep 1 t/m 
7 een dansworkshop. Om 12.00 uur laten we deze dans aan u 
zien. Hiermee nemen we afscheid van ons huidige gebouw. De groe-
pen 3 t/m 7 gaan ook lasergamen op het grasveld voor school onder 
leiding van Team4Talent. Van de OV krijgen de leerlingen drinken en 
een snack rond 10.00 uur en later een ijsje. Zo hoeft er die dag niets 
meegenomen te worden.  
 
Het is namelijk onze bedoeling dat op dinsdag 13 juli de leerlingen 
al hun persoonlijke spullen mee naar huis nemen, zodat ze woens-
dag niets meer mee kunnen nemen, wat vervolgens kan worden     
vergeten...  
 
We kijken uit naar deze dag en naar jullie komst om 12.00 uur, zodat 
we samen het afscheid kunnen vieren! 
  
 

 



Vanuit de Oudervereniging 
 
Waar werd mijn ouderbijdrage aan uitgegeven? 
 
Tsja. Het was me het jaartje wel. Ook voor de oudervereniging. Aan het begin van 
het schooljaar maak je met elkaar allemaal plannen en daar stem je ook de begroting 
op af. Door de lockdowns en andere maatregelen hebben we helaas veel geplande ac-
tiviteiten moeten overslaan. Met name de excursies. Daar geven we normaal 1/3 van 
ons budget aan uit. En dit jaar helemaal niks. 
 
Maar we hebben natuurlijk niet stilgezeten. Er zijn bij elkaar zo'n 40 nieuwe boeken 
aangekocht voor alle klassen, Sinterklaas kon zich verheugen op een nieuw pak waar 
hij weer jaren mee vooruit kan, en het kerstfeest - vlak voor de lockdown - hebben 
we extra aangekleed met een spannende verhalenverteller. Ook de rest van het jaar 
hebben we bijdragen geleverd aan versieringen, themaweken, creatieve materialen en 
meer. En voor de schoolverlaters is er elk jaar ook altijd genoeg te doen en te vieren. 
Corona of niet.  
 
De afgelopen jaren heeft de Oudervereniging ook telkens een deel extra gespaard 
voor de nieuwe school. Inkomsten van bijvoorbeeld sponsoracties, verkoop oude  
materialen of oud papier is ook opzij gezet. Dit bedrag was gereserveerd voor een 
duurzame bijdrage aan het nieuwe schoolgebouw. We gaan binnenkort de school een 
speeltoestel op het nieuwe schoolplein kado aanbieden. Namens alle ouders van de 
afgelopen jaren en dit jaar. En uiteraard zorgen we voor extra feestelijkheden rond-
om de opening van de nieuwe school. 
 
Kortom... het was een ander schooljaar dan anders, maar toch met diverse lichtpunt-
jes. De begroting voor komend jaar is weer gebaseerd op zoveel mogelijk 'normale' 
activiteiten. We hopen dat het ons gegund is om weer van alles voor de kinderen te 
organiseren. 
 
Wil jij volgend jaar daar ook aan meehelpen, meld je dan aan bij de Oudervereniging. 
We kunnen je hulp goed gebruiken. Stuur een e-mail aan ov@de-tweemaster.nl 
 
Fijne vakantie en tot ziens op de Blauwe Kiekendieflande. 
 
Namens de gehele Oudervereniging, 
Edo Bakker, penningmeester 

mailto:ov@de-tweemaster.nl
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Nieuwe naam! 

 

Vanaf komend schooljaar wordt de nieuwe naam van de school: 

                 Dalton Kindcentrum Pijnacker 
Als u langs het nieuwe gebouw rijdt, ziet u de naam al op de gevel staan.  

Een nieuw logo is in de maak! 

Ouders in de school 

 

Het liefst willen we volgend schooljaar alle ouders weer in de school zien. We weten helaas 
op dit moment nog niet of dit mogelijk is.  

Voor de opening van het nieuwe schooljaar krijgt u hierover bericht. Dit is ook de reden 
waarom de informatieavonden nog niet vermeld staan op de activiteitenkalender. Deze  
zullen wij plannen in samenspraak met de MR. 

Afscheid Meester Stef 

Sinds begin januari heb ik met ontzettend veel 
plezier op de Tweemaster les gegeven in groep 
1-2B. Komend schooljaar ga ik er echter weer 
vandoor. Samen met mijn vriendin hoop ik 
rond oktober/november te verhuizen naar Ita-
lië en tot die tijd zal ik nog 7 weken invallen op 
een school in Den Haag. Ik heb ontzettend fijn 
samen mogen werken met het team van de 
Tweemaster en ben blij dat ik deze mooie  
ervaring rijker ben. Ik wens iedereen heel veel 
plezier op de nieuwe locatie, ik zal zeker nog 
eens langs komen.   



 

 

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 26: Ik ben hulpvaardig 

Week 27: Ik ben in deze laatste week super vrolijk! 

 

U zult in de laatste week van de zomervakantie een      
nieuwsbrief ontvangen met daarin al het nieuws over het 
nieuwe schooljaar. 

 

Openbare Daltonschool  
De Tweemaster 

Duivestein 25  

2641LG Pijnacker  

015-3693041  

www.de-tweemaster.nl 

Werkgroep communicatie 

Vanaf volgend schooljaar gaan wij werken met Social Schools. 

Social Schools is een compleet en veilig afgesloten communicatieplatform welke alle functio-
naliteit biedt die wij als school nodig hebben.  

Denkt u hierbij o.a aan groepsberichten, één op één gesprekken, het inplannen van ouderge-
sprekken en absentiemeldingen. 

Wij streven ernaar hier u nog voor de zomervakantie meer informatie over te geven. U kunt 
natuurlijk alvast een kijkje nemen op www.socialschools.nl 

Werkgroep Schooltijden 

 

U ontvangt volgende week een brief met alle 
informatie omtrent de  schooltijden.  

Activiteitenkalender 

 

Naast de nieuwsbrief ontvangt u vandaag ook al de activiteitenkalender. U ontvangt deze voor het 
eerst digitaal en volgend jaar hopelijk via Social Schools. 

In een eerdere nieuwsbrief hebben er foutjes gestaan in het vakantierooster. In de activiteitenkalen-
der vindt u de juiste vakanties. In de kalender vindt u ook de studiedagen voor aankomend schooljaar. 
Hieronder ziet u deze alvast in een overzicht staan:  

Studiedagen: 

Donderdag 25 november                                                                            

Dinsdag 01 februari 

Woensdag 30 maart 

Maandag 20 juni 

Koffietijd 

U ziet op de kalender ook vier keer ‘koffie met 
de directie ’staan. Dit worden informatieve 
momenten waarbij er verschillende onderwer-
pen de revue passeren. Denk bijvoorbeeld aan 
de nieuwe rekenmethode, het Daltononderwijs  
of de nieuwe methode voor de groepen 1/2. 

mailto:www.de-tweemaster.nl
http://www.socialschools.nl

