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Beste ouders/verzorgers, 

 
Vóór de vakantie sloten we het jaar 2022 af met een heerlijk kerstdiner in de klassen, 

een prachtig lied op het plein en een gezellige ouderborrel (waarvoor dank aan de OR en de 

festiviteitencommissie). Met alle goede voornemens zijn de kinderen en wij deze week weer met frisse moed 
dit nieuwe kalenderjaar gestart. U ook hoop ik! 

 

Misschien begint het langzaam al te wennen: u bent namelijk de tweede week na een vakantie weer van 
harte welkom om tussen 8.20 uur en half negen in de klas te komen kijken. Laat u zich rondleiden door uw 

kind en stel hem/ haar vooral lekker veel vragen. Ik hoop u dus weer in de school te zien volgende week 

ergens tussen de maandag 16 januari en de vrijdag 20 januari tijdens de wegbrengweek. Weet dat u ook 

buiten die data gerust over de drempel kunt stappen om even iets te melden of te vragen. Op het plein 

bent u natuurlijk ook altijd van harte welkom.  
 

Aanstaande maandag beginnen de cito’s weer in groep 3 - 8. Hoewel we de kinderen vertellen dat het 

vooral een toets is voor de leerkracht om te zien “welke instructie kan ik jou nog geven?”, kunnen sommige 

kinderen dit toch als ‘extra druk’ ervaren. En hoe daarmee om te gaan is natuurlijk weer een leerkans op 

zich. Daarmee grijpen wij, school en ouders, iedere kans aan om te leren en uw kind zo een stapje verder te 
laten komen; vanuit die veilige omgeving op school en thuis, middels vragen en soms een goed gesprek als 

nodig. 

 
Volgende week komt de rector van het Berger scholengemeenschap langs om de kinderen van groep 8 

wat meer wegwijs te maken in wat hun allemaal te wachten staat. Zij zijn nu bezig met de schoolkeuze, één 

van die vele mijlpalen voor kind en ouder. 
 

Om up to date te blijven van het reilen en zeilen in en om de klas, kunt u de schoolsunited app 

downloaden op uw mobiel. Om in te loggen kunt u, wanneer dit niet lukt, naar deze pagina waar u op 

wachtwoord vergeten klikt. U krijgt dan een nieuw wachtwoord op uw reeds bekende email-adres 
toegestuurd. Lukt dit niet dan help ik graag. 

 

Met hartelijke groeten, 
 

David Leinwand recte Rein 

 
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. 
 

Agenda 

16 januari MR vergadering 
16/m 20 januari wegbrengweek 

de week van 16 januari start Cito vanaf groep 3 
vrijdag 24 februari studiedag en aansluitend start voorjaarsvakantie 

woensdag 8 maart studiedag 

 

 

 

 

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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