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Beste ouders/verzorgers,
Hierbij het tweede scheepsjournaal van dit jaar. Ik heb ervan genoten dat u als ouder weer even in de
school was tijdens de wegbrengweek. Hier zal binnenkort een herhaling van komen, zodat u met de klas
van uw kind in verbinding kunt blijven staan. We houden u op de hoogte! Wat een berg lachende
gezichten heb ik mogen zien afgelopen donderdag op het veld tijdens de kermisspelen. Van springkussen
tot spijkerbroekhangen; u heeft vast de foto’s of berichten ergens langs zien/ horen komen. Gaaf ook om
daar zoveel achtste groepers met leidinggevende capaciteiten te ontwaren!
Met hartelijke groeten,
David Leinwand recte Rein
Studiedag
Denkt u aan de studiedag aanstaande maandag 26 september? De kinderen zijn vrij; het team verdiept
zich die dag in het verbeteren van begrijpend lezen en het verhogen van het leesplezier in de klas met
Close Reading.
Nieuwe penningmeester Ouderraad gezocht:
We hebben nog steeds geen nieuwe aanmelding! En omdat de vacature nog niet is ingevuld komt er
binnenkort wellicht een aantal activiteiten in de knel. Dat zou echt heel vervelend zijn voor de kinderen!
Denkt u bijvoorbeeld aan het Sintfeest, het kerstdiner of, binnenkort al, de kinderboekenweek. Dit zijn
allemaal zaken waar de ouderraad aan de achterkant aan mee werkt (operationeel dan wel financieel).
Dus heb jij:
Een financiële achtergrond of affiniteit met financiën? En je altijd al voor de school in willen zetten? Dan
ben jij de perfecte nieuwe penningmeester voor de Ouderraad!! De Ouderraad, is voor dit reeds lopende
schooljaar op zoek naar een opvolger. Het kost je ongeveer een halve dag per maand. Nieuwsgierig
geworden? Stuur een e-mail naar david.leinwand@isobscholen.nl Wij hopen de functie snel vervuld te
hebben, zodat we kunnen overdragen en kunnen doorpakken.
Ouders in en om de school
We willen u nog steeds verzoeken om buiten het hek te blijven en het schoolplein en de school zonder
specifieke reden niet te betreden. We vragen de ouders/verzorgers van de groepen 1/2 en 3 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.
Inschrijven broertjes en zusjes
Natuurlijk zijn ook zij van harte welkom zodra zij straks vier jaar oud zijn. Vergeet u ze niet vast in te schrijven?
Dat geeft ons een overzicht voor komende jaren. En uw kind heeft de garantie op zijn of haar plek.
Knutselmaterialen gevraagd
Juf Brenda is op zoek naar lege keukenrollen. Uw kind kan deze afgeven in haar klas. Dank!
Noortje de gymstagiaire stelt zich voor...
Mijn naam is Noortje Spekken, ik ben 15 jaar oud en ik woon in De Rijp.
Ik volg op het Johan Cruyff College in Amsterdam de opleiding Sport en Coaching.
Voor deze opleiding loop ik op de maandagen 5 uur stage op jullie basisschool.
Daarnaast doe ik de sport handbal bij mijn club SEW en Jong Oranje U17.
Ik ben heel blij dat ik mijn stage bij jullie kan volgen en ik heb zin in de komende weken!
Met vriendelijke groet,
Noortje Spekken

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.
Agenda
26 september studiedag. De kinderen zijn vrij
28 september MR vergadering

Bijlage
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Twitter : @ObsDe2master
Website : www.de2master.nl
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“
: 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.

Van vleermuizen tot kunst, ontdek meer bij Museum In ’t Houten
HuisMuseum In ’t Houten Huis - De Rijp
Hoe blus je een brand? Is een vleermuis een vogel of een muis? Hoe maak je kunst? Hoe houden we droge voeten?
Luister en doe mee tijdens de collegereeks in Museum In 't Houten Huis! Kinderen in de leeftijdscategorie tussen de
8-12 kunnen zich aanmelden via de website van de MuseumJeugdUnivsersiteit. De kinderen gaan zeker niet alleen
luisteren, ze gaan zelf ook aan de slag. Door Gervien Pielage worden kinderen aan het denken gezet, want hoe kan
het dat wij beneden de zeespiegel leven en toch droge voeten houden? Met brandweerman Arend Stoffels gaan de
kinderen op expeditie naar het Raadhuis in De Rijp om de brandspuit te bekijken en ze kunnen Arend natuurlijk het
hemd van het lijf vragen hoe is het is om bij de brandweer te werken. Arend de Jong weet alles over vleermuizen en
gaat hier dan ook alles over vertellen, is de vleermuis nou eigenlijk een vogel of een muis? Kunstenares Joyce Ennik
gaat de kinderen uitleggen hoe je kunst maakt en daarna mogen de kinderen ook zelf kunst maken. De kunstwerken
die de kinderen hebben gemaakt worden zelfs opgenomen in een echt kunstproject van Joyce!

Er zijn nog plaatsen beschikbaar voor de collegereeks. Kosten bedragen €20,- in totaal voor alle colleges.

De data zijn als volgt:
•
•
•
•

2 oktober: Gervien Pielage, hoe houden we droge voeten? (Werkcollege)
16 oktober: Arend Stoffels, hoe blus je een brand en hoe deden mensen dat vroeger? (Expeditie)
30 oktober: Arend de Jong, is een vleermuis een vogel of een muis? (Hoorcollege)
20 november: Joyce Ennik, hoe maak je kunst? (Practicum)

De link naar de website van de MuseumJeugdUniversiteit is als volgt: Van vleermuizen tot kunst, ontdek meer bij
Museum In 't Houten Huis - MuseumJeugdUniversiteit

