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Beste ouders/verzorgers, 

 

We zijn begonnen!…. 

Terwijl het zomerse weer nog even aanhoudt, loopt de vakantie ten einde. Ik hoop dat u, net als ik, met het 

gezin van een fijne vakantie hebt mogen genieten. Deze week zijn wij achter de schermen allemaal 

opgestart. Wat fijn om zo'n gedreven en gezellig team te mogen ontmoeten! Mijn eerste indruk van de 
school is dan ook zeer positief. De koers van de Tweemaster stond natuurlijk al stevig in de plotter. Bij 

navigeren op zee hoort vooruitkijken om te zien of de koers nog klopt, terugkijken op de kaart of we goed 
zijn gevaren en natuurlijk de dagelijkse zeiltrim om alles efficiënt te laten verlopen. De komende tijd mag ik 

mij met dat alles bezighouden en u zult mij overwegend zien op de maandagen, de woensdagen en de 

donderdagen. Ik ben, zoals u mag verwachten, een onderwijsmens. Ik heb jaren voor de klas gestaan als 
meester David. De afgelopen jaren begeleid ik ons onderwijsland middels advies- en interim opdrachten. Ik 

woon in Amsterdam met mijn vrouw en onze drie kinderen. Ik houd van reizen, koken, lezen en sporten. Ik 

zie er naar uit om u en uw kinderen te ontmoeten. Als u vragen of opmerkingen heeft, spreekt u mij dan 
vooral even aan. Heeft een gesprek echter meer tijd nodig dan plannen we natuurlijk samen een afspraak 

in. Mijn mailadres is david.leinwand@isobscholen.nl. (David Leinwand recte Rein) 

 
Er staat een vacature open voor één dag per week voor groep 8 naast Pauline. Wij zijn naarstig op zoek. 

Mocht u tips hebben in uw netwerk dan horen we dat graag! Voor de komende tijd hopen we dit middels 

inval te regelen. 
 

In groep 4 is zoals u reeds weet Lisa de Wit begonnen. 

 
De administratieve post wordt sinds deze week bemand door Annemarie Klut- Zonneveld. Hieronder stelt zij 

zich aan u voor:  

Beste ouders/verzorgers 
Hierbij wil ik mij even voorstellen: 

Ik ben Annemarie Klut-Zonneveld en woon in Castricum, getrouwd met Herman en heb 2 dochters 

Laura en Rosa. Na 15,5 jaar op een basisschool in Castricum te hebben gewerkt vond ik het tijd voor 
een nieuwe school. Ik ga aan de slag als administratief medewerkster en ik heb er ontzettend veel 

zin in. Mijn hobby's zijn wandelen, lezen, muziek luisteren. Mijn werkdagen zijn maandagochtend en 

dinsdag de hele dag. 
Als u vragen hebt, loop gerust even langs. 

 

We hebben veel zin om aanstaande maandag alle kinderen weer in de school te ontvangen. 
In dit Scheepsjournaal ontvangt u informatie over de start van het schooljaar, mede in het licht van het nu 

geldende protocol voor basisscholen m.b.t. de coronamaatregelen. De organisatie van de maatregelen is 

vergelijkbaar met die van voor de zomervakantie.  
 

De leerkrachten vangen de kinderen tussen 08.20 en 08.30 uur op het plein op 

We willen u nog steeds verzoeken om buiten het hek te blijven en het schoolplein en de school zonder 

afspraak of specifieke reden niet te betreden. Op de eerste schooldag worden alle leerlingen op het 

schoolplein opgevangen door hun eigen leerkracht. Vanaf de tweede schooldag mogen de kinderen van 
de groepen 5 t/m 8 zelfstandig de school betreden. De leerlingen van groep 4 worden de gehele eerste 

week buiten opgehaald en weggebracht om 14.00 uur. Vanaf de tweede week mogen zij zelfstandig de 

school in en uitgaan.  
We organiseren dit als volgt:  

 

• De groepen 4 t/m 8 worden aan de voorzijde van de school opgevangen (zijde sporthal).   

• De groepen 1-2 en groep 3 worden elke dag aan de achterzijde van de school opgehaald. 

Doordat deze leerlingen erg jong zijn willen we bij deze nogmaals doorgeven waar de leerkrachten 
staan.  

- De leerkrachten van groep 1-2A staan op het basketbal veldje.  

- De leerkrachten van groep 1-2B staan bij de ronde ijzeren bank. 
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- De leerkrachten van groep 3 staan op het kleine voetbalveldje en/of op de gele verhoging op het 

plein. 

 
Zie onderstaande foto’s: 

 

           
 
Groep 1-2A   Groep 1-2B   Groep 3 

 

We vragen de ouders/verzorgers van deze groepen om voor en na schooltijd bij het hek door te lopen en 

de looproute via het freerun veldje aan te houden. Zo houden we eenrichtingsverkeer. Geef elkaar de 

ruimte.  

Na schooltijd gaan de leerlingen van groep 1 t/m 3 onder begeleiding van de leerkracht aan de 

achterzijde van de school naar buiten. De groepen 4 t/m 8 gebruiken de deur aan de voorzijde van de 
school.  

 

Gymrooster 

De gymlessen kunnen zowel buiten als binnen plaatsvinden.  

Het gymrooster gaat vanaf woensdag 31 augustus in.  

Maandag:     Woensdag:    Vrijdag: 

Groep 8: 08.30- 09.25 uur Groep 6/7: 13.05- 14.00 uur   Groep 4:  08.30- 09.45 uur 
Groep 5:          09.25- 10.20 uur                    Groep 5:          10.25- 11.25 uur 
Groep 3: 10.35- 11.40 uur           Groep 8: 12.20- 13.30 uur 

Groep 4: 11.40- 12.30 uur      

Groep 6/7: 13.05- 14.00 uur  

 

 
Belangrijk: Zorgt u ervoor dat uw kind gymschoenen heeft (GEEN zwarte zolen) en gymkleding (korte broek 

+ t-shirt). 

 

RIVM maatregelen leerkrachten  

De belangrijkste basisadviezen volgens de RIVM tegen corona blijven: handen wassen, hoest en nies in je 

elleboog, bij klachten doe een test, zorg voor voldoende frisse lucht en haal een vaccin, booster- of 
herhaalprik. Is de test positief? Dat ga je maximaal 10 dagen in isolatie om te voorkomen dat je anderen 

besmet. Zie voor meer informatie ook de regels voor gezinnen met kinderen na positieve corona (zelf)test 

Bron RIVM en RIjksoverheid 
 

Het bovenstaande kan betekenen dat we het komende jaar weer te maken krijgen met veel zieke 

leerkrachten.  
 

Zoals u weet hebben we in Nederland te maken met een leraren tekort. Dit betekent dat leerkrachten die 
ziek zijn mogelijk niet worden vervangen. De groep van de betreffende leerkracht heeft die dag dan 

helaas geen les.  

 
 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/quarantaine-en-isolatie
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/quarantaine-gezinnen-met-kinderen


   
 

   
 

Luizencontrole 

We vragen u om uw kind(eren) te controleren op hoofdluis. Wij verzoeken u vriendelijk 

om dit voor de aanvang van school thuis te doen. We verwijzen voor meer informatie 
naar de bijlage > laatste pagina. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Afspraken rondom hygiëne die we nu ook weer doen en aan u verzoeken 

- Voor schooltijd uw kind thuis naar het toilet laten gaan. 
- Elke groep maakt gebruik van een eigen toilet. 

- Alle kinderen houden hun eten en drinken onder schooltijd in hun eigen tas. 

- Zeep gebruik in groep 1-2: De leerkrachten zorgen ervoor dat de leerlingen gedurende de dag 
regelmatig hun handen reinigen met desinfecterende hand gel of met water en zeep. Te denken 

valt aan start van de dag, voor het eten en drinken, na het buitenspelen etc.   

- De kinderen van groep 1-2 zoveel mogelijk makkelijk zittende kleding aan. Zij moeten zoveel 
mogelijk zelfstandig naar het toilet kunnen gaan (denk aan een joggingbroek).  

- De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 wassen gedurende de dag regelmatig hun handen met 

water en zeep of met een desinfecterende hand gel.  
- Het schoonmaakbedrijf Ranko verzorgt elke dag een uitgebreide schoonmaak.   

 

 

Tot maandag! 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Agenda 

Ma 29 aug.   Eerste schooldag       
Ma 26 sept.   Studiedag > kinderen zijn vrij! 

 

Bijlage 

- Informatie over luizencontrole 

 



   
 

   
 

 

                               

 

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. 
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	Maandag:     Woensdag:    Vrijdag:

