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Beste ouders/verzorgers, 

 

 

Nieuwe collega 

We hebben een nieuwe collega in groep 4. Hieronder stelt zij zich voor. 

Mijn naam is Lisa de Wit, 32 jaar, geboren en getogen in De Rijp. Nog steeds woon ik hier ontzettend fijn, 

samen met mijn vriend en dochtertje in ons zelf verbouwde huis op het Zuideinde.  

Al sinds ik zelf in groep 6 zat op De Tweemaster wilde ik niets liever dan juf worden. Na de opleiding 

onderwijsassistent, HBO pedagogiek en de iPabo kon ik dan eindelijk echt zelf voor de klas staan en dit doe 

ik dan nu ook al een aantal jaar met veel plezier. Het was echter tijd voor een nieuwe uitdaging, dus toen 

de vacature voorbij kwam om terug te gaan naar mijn oude basisschool, kon ik niets anders doen dan 

solliciteren! Volgend schooljaar zal ik samen met juf Karolien lesgeven aan groep 4.  

 

Sommige van jullie zullen mij al kennen en sommige nog niet! Ik heb heel veel zin om opnieuw te beginnen 

op De Tweemaster en jullie (opnieuw) te leren kennen.  

Tot volgend schooljaar! 

 

Liefs, 

Lisa  

 

 

Nieuw lid MR 

De afgelopen week kon u stemmen op een nieuw MR lid. Van de vier kandidaten heeft Femke Koning, met 

41% de meeste stemmen gekregen. Femke is de moeder van Tijmen (volgend jaar groep 4) en Laureen 

(volgend schooljaar groep 7) en zij zal volgend schooljaar plaatsnemen in de MR. We willen Arend Stoffels, 

Jessica van der Voort en Joyce Ohm-Douwes van harte bedanken voor het kandidaat stellen! 

 

 

Nieuwe administratief medewerker 

Vanaf volgend schooljaar komt er een nieuwe administratief medewerker op onze school werken. Haar 

naam is Annemarie Klut-Zonneveld. Annemarie is 51 jaar en woonachtig in Castricum. Zij heeft de 

afgelopen 15 jaar gewerkt als administratief medewerker op de Paulusburcht in Castricum. We zijn 

ontzettend blij met zo’n ervaren kracht! Annemarie komt op maandagochtend en dinsdag de hele dag op 

de Tweemaster werken.   

 

 

Waarnemend directeur 

Gisteren heeft het team kennisgemaakt met de waarnemend directeur David Leinwand Recte Rein. Hij zal 

zich in het nieuwe schooljaar aan u voorstellen. David is op maandag, woensdag en donderdag op school 

aanwezig.  

 

 

Bedankt! 

Ik wil iedereen van harte bedanken voor de 

hart verwarmende reacties die ik heb 

gekregen op mijn aangekondigde vertrek. 

Dank, dat doet mij heel veel! Bedankt voor 

het vertrouwen en voor de fijne tijd in De Rijp! 

Na de zomervakantie neem ik afscheid van 

het team en kom ik nog op school om mijn 

werkzaamheden over te dragen aan de 

waarnemend directeur en de nieuwe 

administratief medewerker. Ik wens iedereen 

een hele fijne zomervakantie toe en wie weet 

tot ziens! Groet Nadine    



   
 

   
 

 

 

Lezen in de vakantie 

Het is goed voor kinderen om in de vakantie 

leesontwikkeling op peil te houden. Vandaar het 

verzoek om veel te blijven lezen in de vakantie! 

 

 

Luizencape 

Uw kind(eren) krijgen de laatste schooldag van dit jaar hun luizencape mee naar huis. De luizencape is 

eigendom van school maar …. het zou fijn zijn als u deze wilt wassen. Voordat u de cape gaat wassen eerst  

graag het naamkaartje eruit halen en bewaren zodat na het wassen het naamkaartje weer terug geplaatst 

kan worden.  

Er zit een waslabel aan de luizencape. Wassen op normaal 

programma 30 graden, niet bleken, niet in de droger, niet chemisch 

reinigen en strijken! En wilt u een milde wasmiddel gebruiken om 

verkleuring tegen te gaan? 

Graag de luizencape op maandag 29 augustus weer meegeven, 

met het naamkaartje er weer in, zodat deze weer aan de kapstok 

gehangen kan worden. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda    

Vr 15 juli   Picknick en om 12.00 uur start zomervakantie! 

Ma 29 aug   Eerste schooldag 

 

 

E-mail:  info.tweemaster@isobscholen.nl                       Twitter :  @ObsDe2master  

Website : www.de2master.nl                                Facebook :  De2master 

Bankrelatie: NL68RABO03569.22.650 t.n.v. Stichting ISOB - obs De Tweemaster 

“                  : NL76RABO03569.23.185 of postgiro : NL88INGB000038.17.80 t.n.v. Ouderraad  De Tweemaster 

 

’t Scheepsjournaal is het mededelingenblad voor ouders en/of verzorgers en andere belangstellenden 

Van obs  De Tweemaster te De Rijp. Uw bijdrage(n) aan dit bulletin, in woord en beeld, juichen wij van 

harte toe. 't Scheepsjournaal verschijnt om de vier weken. 

mailto:info.tweemaster@isobscholen.nl
http://www.de2master.nl/


   
 

   
 

 


