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Beste ouders/ verzorgers, 

 

Hartelijk dank! 

In deze laatste nieuwsbrief van dit schooljaar willen we beginnen om alle ouders, opa’s en oma’s hartelijk te 

bedanken voor al hun hulp, betrokkenheid en enthousiasme! Mede dankzij jullie hulp hebben we het 

onderwijs weer nèt even leuker, spannender en bijzonderder kunnen maken. We stellen deze samenwerking 

tussen ouders en team erg op prijs.  

 

Mijn eerste werkzame maanden op de Tweemaster zitten erop. Ik ben goed op de Tweemaster gestart. 

Inmiddels heb ik het team, de kinderen en ouders beter leren kennen. De Tweemaster is een fijne en sociale 

school waar ik elke dag met veel plezier werk. Afgelopen dinsdag heb ik ontzettend genoten van de 

afscheidsavond en musical van groep 8. Ik was enorm trots op het team en de kinderen. Ik wil iedereen van 

harte bedanken voor jullie openheid en prettige ontvangst!  

Groet, Nadine Groot     

 

Afscheid teamleden 

Ook dit schooljaar nemen we van een aantal collega’s afscheid. We willen juf Loret, Birgitt, Jessica en Romy 

ontzettend bedanken voor hun inzet op De Tweemaster. We wensen hen al het goeds toe voor de 

toekomst!  

 

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 3 september weer meegeven, met 

het naamkaartje er weer in, zodat deze weer aan de kapstok gehangen kan worden. 

 

Picknick 

We sluiten morgen, vrijdag 20 juli, het schooljaar weer af met een gezamenlijke picknick. U bent als ouder 

vanaf 11.30 uur van harte welkom om een hapje mee te pikken.  De picknick wordt in principe buiten 

genuttigd op het schoolplein aan de achterkant van de school ter hoogte van de aula. De kinderen sluiten 

daarna, tussen 11.45 en 12.00 uur, samen met hun juf de dag af in de klas en dan begint de vakantie!  

 

Informatieavond voor ouders start schooljaar 

Graag willen we u alvast attent maken op de informatieavond die wij start schooljaar organiseren en waar 

we alle ouders verwachten. Deze avond vindt plaats op dinsdagavond 11 september van ± 19 tot 21 uur. 

Op deze avond kunt u kennis maken met de leerkracht(en) en met de andere ouders van de groep. Op 

deze avond presenteren ook de OR en MR hun jaarverslag en de plannen voor komend jaar.  U ontvangt 

nog een uitnodiging in het nieuwe schooljaar. Noteert u de datum alvast in uw agenda?  

 

Leestip: Zomerboekenlijst 

Het is goed voor kinderen om in de vakantie leesontwikkeling op peil te houden. Daarom publiceren wij 

regelmatig boekenlijsten met leuke tips voor boeken voor uw kind(eren). De lijsten zijn ingedeeld in de 

niveaus die wij ook op school hanteren.  

Deze boekenlijsten worden op de website gepubliceerd. De 

zomerboekenlijsten kunt u vinden onder het menu ouders > 

tips voor ouders op de website.  

 

 

 

 



 Kamp groep 8  

De leerlingen, die volgend schooljaar in groep 8 zitten, gaan al in de 3e schoolweek op kamp naar Texel. 

Van maandag 17 t/m woensdag 19 september. Na de zomervakantie ontvangen de ouders en kinderen 

meer informatie over dit kamp. 

De ouders hebben een brief ontvangen met het verzoek de kosten van het kamp uiterlijk 3 september te 

betalen. Wilt u daar nog even aan denken? 

 

Vakantierooster en studiedagen 2018-2019 

Herfstvakantie  Ma 22 oktober 2018   t/m Vr 26 oktober 2018 

Kerstvakantie  Ma 24 december 2018   t/m Vr 4 januari 2019 

Voorjaarsvakantie Ma 18 februari 2019  t/m Vr 22 februari 2019 

Meivakantie  Ma 22 april 2019  t/m Vr 3 mei 2019 (incl. Koningsdag &Pasen) 

Hemelvaartsdag Do 30 mei 2019  t/m Vr 31 mei 2019 

2e Pinksterdag  Ma 10 juni 2019 

Zomervakantie Ma 15 juli 2019   t/m Vr 23 augustus 2019 

(start schooljaar 2019-2020 op maandag 26 augustus 2019) 

 

*Vrijdag 21 december 2018 zijn de kinderen vanaf 12.00 uur vrij (in plaats daarvan zijn ze in die week  tijdens 

het kerstdiner op school van 17.00 – 19.00 uur ; datum nog te bepalen) 

*Vrijdag 12 juli 2019 zijn de kinderen vanaf 12.00 uur vrij (dit is opgenomen in de urenberekening van dit 

schooljaar). 

Studiedagen 2018-2019 (kinderen hele dag vrij) 

Maandag 1 oktober 2018  

Donderdag 6 december 2018  

Vrijdag 15 februari 2019  

Maandag 4 maart 2019  

Dinsdag 11 juni 2019  

Woensdag 12 juni 2019  

 

In principe gaan we uit van deze data. Mocht een datum toch nog wijzigen, zullen we u daar tijdig over 

berichten. 

 

Gevonden voorwerpen 

In de gang beneden, bij de losse kapstok, liggen de gevonden voorwerpen. Wilt u alstublieft even kijken of 

daar iets van uw kind(eren) bij zit. Na de laatste schooldag zal alles opgeruimd worden!  

 

Zomerspelen 2018 

Een aantal weken geleden hebben de kinderen het programmaboekje ontvangen voor de Zomerspelen 

2018. Deze worden gehouden van 27 augustus t/m 1 september (laatste week schoolvakantie).  

Van tevoren inschrijven voor deelname was noodzakelijk met de inschrijfstrookjes die in het 

programmaboekje zaten. De inschrijfdagen zijn al geweest! Voor meer informatie kunt u kijken op de 

website van de Zomerspelen  http://www.zomer-spelen.nl/ 

 

Lege batterijen? Uw batterijen zijn geld waard ! 

Wij zijn heel blij met de batterijen die veel ouders bij ons op school inleveren. 

We hopen dan ook dat u dit blijft doen! Bij de ingangen staat een ton, waar 

u ze in kunt stoppen. Allereerst is het natuurlijk belangrijk voor het milieu om 

batterijen op een goede manier af te voeren. Daarnaast krijgen wij bij 

inlevering van de batterijen punten per kilo, waarmee wij materiaal kunnen 

bestellen, bijvoorbeeld speelmateriaal voor de gymzaal of voor op het 

schoolplein. Gratis en voor niets. Voor u een kleine moeite en voor ons zeer 

welkom!  

DUS   …….. LEVER UW LEGE BATTERIJEN IN OP SCHOOL 

Agenda 

Do 19 juli  ’t Scheepsjournaal nr. 10 

Vrij 20 juli  Picknick hele school; 11.30 uur ouders sluiten aan bij Picknick 

   12.00 uur start Zomervakantie t/m 2 september 

Ma 3 september 1e schooldag 2018-2019; 8.20 uur deuren open 

Di 11 september informatieavond voor alle ouders, kennismaking met leerkrachten, OR en MR. 

http://www.zomer-spelen.nl/


  
 

 

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/


 Ingezonden items 

Mad Science Zomerkamp, een goed idee! 

Geen dag is hetzelfde bij het WEIRD programma van Mad Science (30 juli 
t/m 2 aug en 20 t/m 23 aug). Leer hoe je met huis-tuin-en-keuken 
materialen de leukste chemische reacties kan opwekken. Experimenteer 
bij het aaseter jachtspel met je kennis van de dierenwereld. Ontrafel als 
jonge astronaut de mysteries van het zonnestelsel en ontdek hoe het 
menselijk lichaam functioneert. 

Het worden weer waanzinnige dagprogramma's, met veel experimenten 
en gezelligheid. Lekker veel doen staat voorop, want je leert het meest 
wanneer je plezier maakt en zelf ontdekkingen doet. We gaan volop aan 
de slag met wetenschap en techniek en natuurlijk gaan we ook naar buiten 
om te spelen en te experimenteren. 
Schrijf nu in voor een week vol activiteiten, ontspanning en experimenten! 
 
PRAKTISCHE INFORMATIE 

 Van 23 juli t/m 30 augustus 
 Van 9:00 tot 16:00 uur 
 Vier dagen met een eigen thema 
 Op diverse gave locaties 
 Professionele begeleiding 
 Voor kinderen van 7 t/m 11 jaar 
 Inclusief lunch 
 Inclusief experimentjes voor thuis 
 Bekijk het digitale magazine 

DE LOCATIES 

 Amstelveen - Bibliotheek Amstelveen Stadsplein + De Boswinkel 
 Amsterdam - Boerderij Westerpark + Zimmerhoeve 
 Castricum - De Hoep 
 Cruquius - Museum De Cruquius 
 IJmuiden - BRAK! 
 Hoofddorp - Bibliotheek Hoofddorp Floriande 
 Naarden - Nederlands Vesting Museum 
 Loosdrecht - Bibliotheek  

 

 

  

https://inschrijven.mad-science.nl/
http://magazine.mad-science.nl/zomerkamp


  

  



 

 



 

 

  



  

 


