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Beste ouders/verzorgers, 

 

 

Ziekte en vervanging 

De afgelopen periode hebben we te maken gehad met veel zieke leerkrachten. 

Juf Ank en juf Romy zijn al langere tijd ziek, maar ook andere leerkrachten werden ziek vanwege het pittige 

griepvirus wat heerste. 

U heeft ongetwijfeld uit de media vernomen dat het momenteel lastig is om aan invallers te komen. Ook wij 

hadden daar mee te maken. Gelukkig hebben we voor juf Ank langdurige vervanging kunnen vinden. Voor 

juf Romy lukte dit minder goed, waardoor meerdere leerkrachten voor de groep hebben gestaan. Gelukkig 

blijft juf Jessica na de vakantie voor haar invallen, terwijl juf Romy ook steeds meer aanwezig zal zijn. 

Voor de kortdurende zieken lukte het ook niet altijd om vervanging te vinden. Soms hebben we juf Esther 

ingezet, waardoor het werken met individuele kinderen op een laag pitje kwam te staan. Ook is het 

voorgekomen dat de groepen 4/5 of 6/7 niet werden opgesplitst, zodat de leerkracht die daar overbleef in 

een andere groep kon staan. We hebben helaas één dag een groep naar huis moeten sturen, omdat er 

echt geen oplossing meer was. 

We vinden het erg jammer dat het zo is gelopen, maar we vertrouwen erop dat na de vakantie iedereen 

weer op school aanwezig is, nu de griepgolf nu op zijn retour is.  

 

 

Nieuwe directeur 

Deze week heeft u een brief van het bestuur ontvangen waarin werd aangekondigd dat mevrouw Nadine 

Groot is benoemd tot nieuwe directeur van de Tweemaster. Zij heeft al kennisgemaakt met het team en we 

kijken uit naar de samenwerking met haar. 

 

 

Oudertevredenheidspeiling 

Tot op heden hebben 52% van de ouders de oudertevredenheidspeiling ingevuld. U heeft hiervoor een mail 

ontvangen van "Scholen met succes". 

Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van uw mening is het belangrijk dat zoveel mogelijk ouders deze 

enquête invullen. 

U heeft nog tot zondag 25 februari de gelegenheid om de enquête in te vullen. 

Wij rekenen op uw medewerking! 

 

 

Finale voorleeswedstrijd 

Woensdagmiddag 14 februari was de finale van de voorleeswedstrijd in de aula. 

Chloë van Saane, Zep de Boer en Milou Vlug waren de finalisten na de voorrondes. 

Ze mochten voorlezen uit een boek naar keuze.  

Het voorlezen werd beoordeeld door de juryleden; Marja Verruijt-Groen, Ronald Kos 

(stagiaire groep 6/7) en Claudia Oudejans, de bibliothecaresse van de bibliotheek 

Graft-De Rijp. 

Tot winnares werd Chloë uitgeroepen. Zij las voor uit het boek 'Blijf maar slapen' uit de 

jeugdboekenserie Kippenvel. De voorzitter van de jury, Marja, overhandigde Chloë 

een boekenbon. Chloë van harte gefeliciteerd! 

 

 

Leestip: Lenteboekenlijst 

Het is goed voor kinderen om de leesontwikkeling bij te houden. Daarom sturen wij u regelmatig 

boekenlijsten door 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 vanaf nu op de website 

gepubliceerd. De lenteboeklijsten kunt u vinden onder het 

menu ouders > tips voor ouders op de website.  

 

 



 Juf Ank – 40 jaar in het onderwijs 

Het zal u niet ontgaan zijn dat we deze maand juf Ank in het zonnetje hebben gezet in verband met haar 

40-jarig ambtsjubileum. Via facebook, de schoolapp en de website hebben wij dit ook ‘wereldkundig’ 

gemaakt.  

 

Lieve allemaal, 

 

40 Jaar in het onderwijs, ik heb het geweten! 

Een gezellige lunch 'bij Ernst' met de collega's, een 

rode loper, een versierde klas, veel aanloop, 

felicitaties en attenties, maar vooral ook veel lieve 

reacties op facebook van o.a. oud-leerlingen en 

ouders! Wat ontzettend leuk om te lezen! 

Heel hartelijk bedankt allemaal voor alle aandacht 

voor mijn jubileum. Ik heb er enorm van genoten! 

 

Groetjes van 'juf Ank' 

 

 

Gezocht; een cd-speler 

Bij groep 1/2b is de cd-speler stuk! Ze zijn op zoek naar een losse cd-speler zoiets als dit; 

 

 

Wie o wie heeft er nog een cd-speler op zolder of in de kast staan voor 

groep 1/2b? Zo ja, meldt u zich dan bij een van de juffen? 

 

 

 

 

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 22 febr.   ’t Scheepsjournaal nr. 6 

Vrij 23 febr.   Studiedag – kinderen zijn vrij! 

Ma 26 febr. t/m vrij 2 maart Voorjaarsvakantie 

Di 6 maart   Rapport mee naar huis 

Ma 19 maart   Start thema ‘Doe maar duurzaam’ 

Ma 19 maart   MR-vergadering 19.30 uur 

Wo 21 maart   Schoolbasketbaltoernooi  

Do 22 maart   ’t Scheepsjournaal nr. 7 

Do 29 maart   Paasontbijt  

Vrij 30 maart t/m 2 april Paasweekend – geen school 

 

 

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/
https://www.facebook.com/De2master/photos/pcb.1632802676827445/1632801510160895/?type=3


  

Bijlage van Centrum Jeugd en Gezin 
  
 

Opvoedspreekuur in Brede School de Pauw  
 
Eén keer in de maand op vrijdag van 8.45 tot 10.45 uur.  
Vragen over de opvoeding of over het gedrag van je kind(eren)?  
Voorbeelden:  

 Mijn dochter is continu met haar mobiel bezig  

 Mijn zoon is erg stil en heeft weinig vrienden  

 Mijn kinderen maken zo vaak ruzie  
 
Kom gerust langs!  
Een afspraak maken is niet nodig.  
 
Opvoedadviseur Berna Navruz kijkt tijdens dit inloopspreekuur samen met 
ouders naar antwoorden op en oplossingen voor vragen en problemen in de 
opvoeding.  
 
2018:  
2 en 23 maart, 20 april, 18 mei en 22 juni  
 

 
 
E: bnavruz@ggdhn.nl  
T: 06-20703380 


