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Beste ouders/verzorgers, 

 
In dit scheepsjournaal leest u onder meer over het aankomende thema, nieuws uit het 

team en vast een en ander over volgende maand. Veel leesplezier! 

 

Nieuws over het team 

Afgelopen najaar was Lisette 40 jaar werkzaam in het onderwijs. Een enorme, nog voortdurende, prestatie 
natuurlijk, waar deze zomer echter een eind aan zal komen. Lisette zal in augustus met vervroegd pensioen 

gaan. Haar opvolger is inmiddels gevonden. Voor nu kan ik u vast meedelen dat deze ib-vacature door 

een passende kandidaat van buiten de school zal worden ingevuld. Ook de inwerkperiode staat heel 
stevig. De nieuwe ib-er zal namelijk al spoedig naast Lisette mee gaan draaien, zodat de zorg op de 

Tweemaster gegarandeerd blijft. 

 
Ank is herstellende van een medische ingreep. De groepen zullen gedraaid worden door bekende 

gezichten. De kinderen en ouders uit de onderbouw hebben inmiddels bericht ontvangen hierover. We 

wensen Ank een spoedig en goed herstel toe. 
 

De werving voor de nieuwe directeur is gestart. Samen met het team heeft de ISOB een passend profiel 

opgesteld. Bij de werving zijn betrokken: leden van het team, leden van de MR en van het stafkantoor van 
de ISOB. In principe wordt qua startdatum gemikt op ‘na de zomervakantie’. Ik houd u op de hoogte zodra 

er nieuws is. 

 

De komende periode 

Vrijdag 24 februari zijn de kinderen vrij vanwege de administratie-dag van het team. Daarna start de 

voorjaarsvakantie. De week erna zijn de kinderen op woensdag (8 maart) vrij. Tijdens die studiedag gaat 

het team onder meer aan de slag met: de vreedzame school en met differentiatie in de weektaak. 

Daarnaast is dit een dag waarop wij allen bij elkaar zijn, waardoor dit zich uitermate leent voor 
onderwijsinhoudelijke gesprekken. Ook staat er een grote ingrijpende ICT-migratie gepland die hele week, 

waarvan u hopelijk geen last ondervindt. De kinderen en leerkrachten zullen zich die week vast regelmatig 
moeten beroepen op hun flexibiliteit. Hopelijk verloopt de migratie voorspoedig. 

 

De spetterende opening van het nieuwe thema vindt plaats op donderdag 9 maart om half 9. Daarvoor 

bent u van harte uitgenodigd buiten op het plein. Het thema is gezondheid en de kinderen en leerkrachten 

komen die dag dan ook in sportkleding naar school. De komende weken staan daarmee in het teken van 
een gezond hoofd, een gezond lijf en een gezonde planeet.  

 
Kijkt u tijdens de wegbrengweek vanaf 13 maart ook even in de hal naar de gevonden voorwerpen. De 

week erna wordt wat er blijft liggen weggebracht.  

 
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 

 
 

https://www.schoolsunited.eu/index.php?section=72
https://www.schoolsunited.eu/index.php?section=72
https://www.de2master.nl/index.php?section=11&page=184


   
 

   
 

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 

24 februari studiedag – De kinderen zijn vrij, aansluitend de voorjaarsvakantie 

27 februari t/m 3 maart kinderen vrij vanwege voorjaarsvakantie 

6 maart start oudergesprekken 
8 maart studiedag – De kinderen zijn vrij 

9 maart half 9 – opening van het thema  

13 t/m 17 maart - wegbrengweek van 8:20 tot 8:30 uur 
 

 

 

 

500 kinderen blij gemaakt met speelgoed 

De Tweemaster heeft afgelopen zomer een prachtige sponsoractie opgezet waarvan de opbrengst ten 

goede is gekomen aan kinderen in Oekraïne. Van een groot deel daarvan hebben we speelgoed 

gekocht, zoals sjoelbakken en puzzels. Die zijn naar twee Caritas-organisaties diep in Oekraïne 

gebracht, op plekken vlak bij het front, in de plaatsen Nowa Odessa en Odessa. Natalia van Caritas 

Nowa Odessa en Loudmila van Caritas Odessa hebben het speelgoed afgelopen weken uitgereikt aan 

meer dan 500 kinderen, van wie 300 kinderen van vluchtelingen die in genoemde plaatsen worden 

opgevangen. Ook konden we veel kinderen een chocoladeletter geven. 

Van de sponsoractie van uw basisschool hebben we ook toilettassen kunnen kopen. Die hebben onze 

vrijwilligers gevuld met verzorgingsproducten (o.a. tandpasta, tandenborstel, schaartje, kam, zeep, 

handcrème en sjaal of muts). De spullen zijn deels aangeschaft bij de middenstand in De Rijp: supermarkt 

PLUS en drogist DA. Ook deze spullen zijn met bovengenoemd transport meegekomen en uitgereikt. 

Ingepakt door onze vaste vrijwilligers Henny, Wilma en Betsy, uitgereikt. 

                     

 

 

 

 

 

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/


   
 

   
 

 


