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Beste ouders/ verzorgers, 
 
Vervangingen 

De afgelopen tijd waren veel collega’s geveld door de griep. Vervanging vinden was niet altijd mogelijk 

met als gevolg dat we de afgelopen maand genoodzaakt waren kinderen thuis te laten blijven. 

N.a.v. de mail, met de aankondiging dat er geen vervanging was, kregen we leuke spontane 

aanbiedingen van ouders die hierin wel iets wilde betekenen. Heel fijn dat ouders ons hun hulp 

aangeboden hebben.  

Maandag 26 maart hadden we ook weer te kampen met ziekte. David Bonsels heeft dit opgevangen door 

op maandagmiddag groep 4/5 muziekles te geven. 

 

David bedankt! 

 

Ook meneer Kwakkel heeft aangeboden om ons, indien noodzakelijk, uit de brand te helpen. Daar hebben 

we nu (gelukkig) nog geen gebruik van hoeven maken, maar het staat genoteerd. 

 

Plastic soep 

In het kader van het project “Doe maar duurzaam” heeft groep 1-2 A 5 minuten lang afval verzameld op 

het schoolplein. Er lag verbazingwekkend veel! We vragen dan ook een ieder om het afval in de 

afvalbakken te gooien, ook namens de kinderen.  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



  

Thema ‘Doe maar duurzaam’ 

De afgelopen weken hebben alle kinderen van de school hard gewerkt aan het project doe maar 

duurzaam. Vanmiddag, op 19 april hebben de kinderen het project aan de ouders en andere 

belangstellenden gepresenteerd. Er werden liedjes gezongen, een modeshow gelopen, een quiz 

gehouden en het werk in de groepen werd gepresenteerd. De belangstelling was groot en de presentaties 

waren een groot succes.   

 

                 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Schoolfotograaf vrijdag 20 april 

Morgen komt de schoolfotograaf op school!  

 

Koningsspelen donderdag 26 april  

Op donderdag 26 april vinden de Koningsspelen plaats op het sportcomplex rondom de school. De gehele 

dag zal in het teken staan van sport en spel. Het zou leuk zijn als de kinderen in het oranje gekleed naar 

school komen. De Koningsspelen worden georganiseerd samen met de Balein en de Vinckhuysenschool. 

We hopen op een gezellige en sportieve dag!  

   

Herinnering Ouderbijdrage 

Mocht u de ouderbijdrage en/of schoolreisje nog niet hebben betaald, dan verzoeken wij om spoedig te 

betalen. Zonder het geld van de ouderbijdrage kunnen wij als school geen festiviteiten en excursies 

organiseren.   

 

Op tijd beginnen 

Om 08.30 uur begint de schooldag en willen we starten met de lessen.  

We verzoeken iedereen om op tijd op school te zijn.  

 

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 april   ’t Scheepsjournaal nr. 8 

Vrij 20 april   Schoolfotograaf aanwezig 

Do 26 april   Koningsspelen 

Vrij 27 april t/m vrij 11 mei Meivakantie 

 

 

 

 

 

Bijlagen: - Avondvierdaagse 

- Opvoedspreekuur  

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: Avond-daagse 2018 
Wie vindt de A4D ook zo leuk, en wil dat dit nog jaren in ons dorp blijft? Het 
duurt nog even voordat we weer gaan wandelen, maar wij zijn al druk bezig om 
alles straks weer in goede banen te leiden. 
Voor het volgende jaar zijn wij op zoek naar een nieuw bestuurslid. Jan gaat na 
6 jaar stoppen en wil graag het stokje overdragen aan iemand die de A4D een 
warm hart toedraagt. Het liefst zouden wij willen dat iemand nu al meedraait 
zodat Jan alles goed kan uitleggen en overdragen. 
 
Verder zoeken wij iemand die als tocht coördinator zou willen fungeren, wat zijn de taken van een tocht coördinator: 
de routes voor de 5-10 en 15 km. uitzoeken en zorgen dat de datums op de site van de Avondvierdaagse komen.  
Dus lijkt het u leuk om samen met ons 4 gezellige avonden te organiseren neem dan met één van ons contact op of 
mail ons avondvierdaagsgraftderijp13@gmail.com  
 
Zet alvast de datums in u agenda; 
Inschrijven;          14 en 15 mei  in de voetbalkantine van SV De Rijp      19:30- 20:30 
                               16 mei              in de Middenbeemster                      14:00 – 15:00 
Na inschrijving;   28 mei      in de voetbalkantine van SV De Rijp       19:30 – 20:30 
 
Avond4daagse    29 mei t/m 1 juni in de voetbalkantine SV De Rijp    vanaf 18:30 – 19:00 
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Opvoedspreekuur in Bredeschool 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:  
23 maart, 20 april, 18 mei  
en 22 juni   
 
E: bnavruz@ggdhn.nl 
T: 06-20703380 


