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Nieuwsbrief 1                            1 november 2021 

Van de directie 

Aan alle ouders/ verzorgers, 

Hier de nieuwsbrief nieuwe vorm. Het meeste nieuws gaat tegenwoordig via de groepsleerkracht 
in Social Schools.  

 

In deze nieuwsbrief vindt u het algemene nieuws en overkoepelende informatie.  

De komende periode staat natuurlijk in het teken van de feestdagen. De drukste, maar daarente-
gen ook de gezelligste tijd op school. Samen Sinterklaasliedjes zingen, de kerstboom  optuigen en 
hopelijk sneeuwballen gooien op het schoolplein….En daarnaast natuurlijk heeeel veel leren. 

Over leren gesproken; hieronder ziet u onze nieuwe bewegend-leren-stickers die sinds deze week 
in de school te vinden zijn! 

 

Met vriendelijke groet 

Robin van Eekert 

interim-directeur  

Daltonschool de Tweemaster 

Dalton Kindcentrum Pijnacker - Daltonschool De Tweemaster - Blauwe Kiekendieflande 1 2641MM Pijnacker  - 015-3693041          
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Cultuur  

Theatervoorstelling Jeugd (4+) 

Kom op woensdag 10 november naar de voorstelling SOEP! in CulturA&Zo in Nootdorp. 
SOEP! is een beeldende voorstelling met een grote dosis humor, die alle zintuigen prikkelt. 
Met de verhalen van oma gaan Milan en Marijn op reis. Ze ontdekken de landen van de oor-
sprong van ons eten. Een tocht met bootjes van uien en vliegende knoflook; ze reizen door 
een bos van broccoli. Duik mee in de geschiedenis en reis naar de uithoeken van de wereld 
waar je eten vandaan komt. Tijdens de voorstelling ontstaan er met behulp van de camera 
op het scherm landschappen van de producten die ook in de soep verdwijnen. Er wordt echt 
gekookt en de kinderen mogen ook echt proeven! Komt de SOEP af? En is die lekker? Kijk en 
proef mee! 
 
Wo 10-11-2021, 15:00 
Duur: 01:00 
CulturA & Zo, Grote zaal 
  
Kaartjes zijn te koop via https://www.culturaenzo.nl/agenda 

Hartelijke groet, 
 Joyce van de Merwe 
Cultuurcoach 

Juf Karin met pensioen  

 

Ik heb 22 jaar met heel veel plezier en passie op De Tweemaster  gewerkt. Per 1 januari 
2022 ga ik met vervroegd pensioen.  

Graag wil ik via deze weg alle ouders bedanken voor het vertrouwen dat u mij heeft gegeven 
om uw kind de verschillende ontwikkelingsfases te laten doorlopen.  

Ik ga De Tweemaster, de kinderen en de ouders zeker heel erg  missen en ik wens jullie heel 
veel succes in de toekomst.  

Met een traan neem ik afscheid van het werkende leven, maar neem al mijn goede en 
mooie herinneringen met mij mee die ik de afgelopen 22 jaar heb opgedaan  op  De Twee-
master. Dit zijn er teveel om op te noemen, maar een paar springen eruit zoals de afscheids-
momenten van groep 2 naar groep 3, het atelier van de oma van Saar, de kampen met groep 
7/8, het riddertoernooi, de verkleedpartijen en de Cultuurlessen met bekende schilders.  

 

Nogmaals heel erg bedankt!!!!!  

Liefs Juf Karin  

  

  

  

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.culturaenzo.nl%2Fagenda&data=04%7C01%7Cc.d.visser%40de-tweemaster.nl%7C9907f06b484343ae87f908d99a225b30%7C2abae77f02114517b8b00108c5a31e4f%7C1%7C0%7C637710294618218990%7CUnknown%7CTWFpbGZsb
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De Vreedzame school 

 

Blok 3 en start leerlingmediatoren. 

Voor de Vreedzame school zullen we de komende weken werken aan het onderwerp: ‘’Oor 
hebben voor elkaar.’’ Het doel hiervan is dat kinderen belangrijke, communicatieve         
vaardigheden leren om goed te praten mét elkaar en verschillen te overbruggen. Tijdens  
deze lessen zullen we onder andere aandacht besteden aan luisteren naar elkaar, vragen 
stellen aan een ander en bereid zijn om van mening te veranderen. Ook zullen we eind     
november starten met de leerlingmediatoren tijdens de kleine pauze. Mediatoren zijn       
kinderen waar je naar toe mag gaan als je ruzie hebt met iemand en je het niet samen kunt 
oplossen. Het is een nieuwe taak bij ons op school. Daarom krijgen de kinderen die deze 
taak op zich gaan nemen voorafgaand een aantal trainingen, waarin zij oefenen met het   
bemiddelen tijdens conflicten. De leerlingmediatoren dragen bij aan een klimaat in de 
school en klas waarin betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de 
kinderen centraal staat. 

Kortom: het wordt weer een leerzame periode! 

ICT 

De leerlingen hebben in deze tijd veel te maken met digitalisering. Om tegemoet te komen 
aan deze ontwikkeling zijn de groepen 6/7/8 gestart met virtual reality lessen op school.  

De lessen worden gegeven door Virtual Reality Learning Lab. De focus van deze lessen ligt op 
het leren van digitale vaardigheden voor de toekomst. 
De kinderen vinden de lessen erg leuk en leerzaam. We houden u van deze lessen op de 
hoogte via Social Schools. 

 
—————————————————————————————–———————————— 

Ook zullen de groepen 6/7/8 meedoen met de Mediamasters. Wat zijn de Media Masters? 

 

MediaMasters is een spannende, gratis serious game over de kansen en gevaren van 
(digitale) media, speciaal voor groep 7 en 8. Door het spelen van de game bouwen leerlingen 
basiskennis op over mediawijsheid. Hoe ga je mediawijs om met WhatsApp, online pesten, 
cybercriminaliteit en gamen?  

Nieuwsgiering? Neem een kijkje op: www.mediamasters.nl 
  

 

http://www.mediamasters.nl
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Rekenonderwijs 

Dit schooljaar zijn wij gestart met de nieuwe rekenmethode: Pluspunt 4. De-
ze methode laat zowel het realistisch als het traditioneel rekenen aan bod komen. Iedere 
week werken de kinderen aan twee leerdoelen. Ook werken zij aan 'conditietraining'. Dit 
houdt in dat aangeboden leerdoelen, onderhouden worden tijdens het zelfstandig werken. 
Nieuwe leerdoelen worden pas na twee blokken getoetst, zodat de kinderen de tijd hebben 
om het doel eigen te maken. 
 
Groep 6 t/m 8 is begin dit schooljaar gestart met een Pilot van Snappet. Dit blijven zij        
komend schooljaar verder uitproberen. Ook zij zijn inmiddels gestart met Pluspunt 4.  

Daltononderwijs  

De Tweemaster is een erkende Daltonschool. Samenwerken is een van de kernwaarden van 
een Daltonschool. Samenwerken kan op verschillende manieren. We werken veel met ver-
schillende coöperatieve werkvormen waarbij samen of in groepjes gewerkt wordt. Elke perio-
de vindt er een Daltoncarrousel plaats, waarbij kinderen uit de bovenbouw samen met hun 
Daltonmaatje uit de onderbouw een opdracht doen. De eerste foto’s heeft u kunnen zien via 
Social Schools. Kinderen bij ons op school mogen tijdens het zelfstandig werken ook regelma-
tig samenwerken. Om aan te geven wanneer het wel kan en wanneer niet, maken we in al-
le groepen  gebruik van het stoplicht dat we op het digibord of fysiek laten zien. Staat het 
stoplicht op groen dan betekent dat dat de kinderen hulp mogen vragen aan zowel klasgeno-
ten als aan de leerkracht. Wel altijd met een zachte stem, zodat een ander geen last van je 
heeft. Als de leerkracht met een groep(je) kinderen bezig is, staat het stoplicht op oranje. Dat 
betekent dat de kinderen hulp mogen vragen aan klasgenoten. De juf kan dan even niet ge-
stoord worden. Als het stoplicht op rood staat moet het stil zijn in de klas. Dit gebeurt bijvoor-
beeld tijdens een toets of als we in rust zelfstandig werken. 
Deze manier van werken wordt in het Daltononderwijs 
‘werken met uitgestelde aandacht  genoemd’. 

Medezeggenschapsraad 

Op dinsdag 28 september jl. heeft de medezeggenschapsraad de eerste vergadering van dit 
schooljaar gehad. Aan bod zijn onder andere gekomen: de corona-maatregelen, de begro-
ting van de oudervereniging, het schooljaarplan en de schooltijden. Voor uitgebreide infor-
matie over de onderwerpen die besproken worden tijdens de vergaderingen van de mede-
zeggenschapsraad verwijzen wij u naar de notulen op de website. Onze volgende vergade-
ring zal zijn op dinsdag 30 november om 19:30 uur. Voor vragen of opmerkingen kunt u de 
MR-leden natuurlijk altijd op het schoolplein aanspreken, maar u kunt de medezeggen-
schapsraad ook bereiken via emailadres mr@de-tweemaster.nl 

Swanda Groenewegen van der Weijden, Carina de Visser,                                 
Michelle Groenendijk en Yvo van Heijningen 

mailto:mr@de-tweemaster.nl
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Nieuws van de Oudervereniging  

 

Door corona is het vorige schooljaar ook voor de Oudervereniging bijzonder geweest. Veel activiteiten  
konden geen doorgang vinden of alleen in aangepaste vorm plaatsvinden. Tijdens onze overleggen heb-
ben we steeds opnieuw bekeken wat er wel en niet mogelijk was. 

Uiteindelijk hebben we gelukkig de volgende activiteiten kunnen (helpen) organiseren voor de kinderen: 

• Sinterklaasfeest. Met cadeautjes voor groep 1 t/m 4 en strooigoed voor iedereen. De Sint was ook 
zichtbaar blij met zijn nieuwe pak die hij kreeg van de Oudervereniging. Daar kan hij weer jaren 
mee verder. 

• Divers buitenspeelgoed gekocht om mee te spelen tijdens de pauzes. 

• Kerstfeest. Vlak voor de lockdown konden we dit nog nét regelen. Met als extra de ingehuurde 
verhalenverteller - met muzikant - wat een groot succes was. 

• Pasen. Eieren zoeken rondom school. 

• Zomerspelen. Naast de versieringen, natuurlijk ook lekker wat te drinken en eten tijdens dit jaar-
lijkse evenement. 

• Zomerfeest op de laatste schooldag. Met speciaal ingehuurde dansworkshops. 

• Voor groep 8 een mooi afscheid bij Outdoor Valley, speciale mokken en natuurlijk hapjes en 
drankjes bij de musical. 

• Bijna 40 leesboeken voor in de klas gekocht. Van ‘De vier kaboutertjes in de herfst’ tot ‘De gorgels 
en het geheim van de gletsjer’... voor ieder wat wils. 

• En verder diverse versieringen, catering, presentjes en meer, gedurende het gehele jaar. 

Kortom... het was een ander schooljaar dan anders, maar toch met diverse lichtpuntjes. De planning 
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. 

We zijn in ieder geval goed gestart met het feest bij de opening van het nieuwe schoolgebouw en ook 
bij de opening van de Kinderboekenweek hebben we ons steentje bijgedragen. 

 

Wil je iets aan ons vragen, spreek ons dan gerust aan. Wij staan altijd open voor ideeën en suggesties! 

De Oudervereniging bestaat dit jaar uit: 

• Edo, vader van Suze uit groep 2 (penningmeester) 

• Fenna, moeder van Bo uit groep 2 

• Iris, moeder van Saar uit groep 7 

• Lisette, moeder van Fiene uit groep 1 

• Mareine, moeder van Yves uit groep 4 en Jules uit groep 6 

• Melissa, moeder van Mels uit groep 8 en Liselotte uit groep 3 

• Nelleke, leerkracht groep 5 

 

Wil jij zelf ook meehelpen, meld je dan aan bij de Oudervereniging. We kunnen je hulp goed gebruiken. 
Stuur een e-mail aan ov@de-tweemaster.nl. 

Wil je incidenteel helpen? Dat kan ook! Meld je dan aan voor de ‘hulpouderapp’. Stuur een berichtje aan          

Mareine (06-19852606) om je te laten toevoegen. 

mailto:ov@de-tweemaster.nl
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Van de directie 

 

Sportlessen voor ouders/verzorgers 

 
Mijn naam is Eldridge Kout, getrouwd en vader van een prachtige dochter. 
Sinds maart 2021 ben ik met een groep enthousiaste sporters gestart met 
sporten in de buitenlucht en dit doen wij tot op de dag van vandaag. Mijn 
persoonlijke interesses liggen bij sporten zoals rugby, basketbal en boksen. 
De afgelopen jaren heb ik mij vooral bezig gehouden met het volgen van 
groepslessen zoals bootcamp. 
 
Vanaf heden geef ik ook wekelijkse sportlessen in de gymzaal van de nieuwbouw van het Dalton 
Kindcentrum Pijnacker. 
Zo geef ik; 
-          Bootcamp/Circuittrainingen (combinatie) 
-          Fitboxing 
Fitboxing; 
Met fitboxing heb je een mooie training te pakken. We baseren onszelf op de bokssport en halen 
daaruit onze cardio, kracht en technieken.  We maken bijvoorbeeld gebruik van bokszakken waar 
je tegen aan kan stoten, doen diverse kracht en cardio oefeningen en nemen de tijd om je tech-
niek op te bouwen of bij te schaven. Een excellente les om je conditie en zelfvertrouwen op te 
bouwen. 
 
Circuittraining; 
Circuit training is ook top!  De oefeningen behandelen zoveel mogelijk spiergroepen in het li-
chaam. Je traint op een hoge intensiteit en snelheid. Het is een training om de kracht, flexibiliteit 
en het uithoudingsvermogen te verbeteren door middel van een circuit die uit diverse oefeningen 
bestaat. Tussen de oefeningen zijn er heel korte periodes van rust. Het is de bedoeling dat je zo 
snel mogelijk van de ene naar de andere oefening overstapt. Wanneer je het circuit helemaal hebt 
doorlopen heb je de tijd om wat langer te herstellen. Het circuit wordt in totaal 3 maal herhaald. 
 
Bootcamp;  
De echte bootcamp doe je in de buitenlucht ongeacht de weersomstandigheden. Het is een trai-
ningsvorm die oorspronkelijk vanuit het Amerikaanse leger komt. Maar ook tijdens de indoorles-
sen halen wij elementen vanuit de bootcamp.  Hierbij wordt regelmatig in tweetallen of in kleine 
groepjes gewerkt, zodat je elkaar kunt gebruiken om bepaalde oefeningen uit te voeren. Elke trai-
ning is weer een verassing! 
 
Binnenkort zou ik via de school een introductieles willen aanbieden en ik ben benieuwd of hier 
belangstelling voor is. Niet geschoten is altijd mis! Dus probeer een les en misschien bevalt het je 
heel goed. 
 
Aanmelden kan via: eldridgekout@gmail.com  

Tot snel en met sportieve groet, 
 
  
Eldridge van Stokely Athletics  
 

mailto:eldridgekout@gmail.com

