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Beste ouders/ verzorgers, 

 

Schoolreisjes 

Gisteren zijn de groepen 1 t/m 7 op schoolreis geweest. Er kwamen drie bussen voorrijden voor de school 

om de kinderen naar de desbetreffende bestemmingen te brengen. Groep 1 en 2 werden naar 

Oudkarspel gebracht naar het speelpark de Swaan. Ook groep 3, 4 en 5 bleven in Noord-Holland, die 

gingen namelijk naar het Linnaeushof in Bennebroek. Almere was de bestemming voor groep 6 en 7, zij 

gingen survivallen! 

Rond half vier kwamen de leerlingen en begeleiders moe maar voldaan terug. Alle begeleiders en 

organisatoren; hartelijk bedankt namens de kinderen.  

 

Formatie en groepsindelingen 

De nieuwe formatie en groepsindelingen voor volgend schooljaar zijn nog niet definitief. 

Zodra alles rond en definitief is, wordt u middels een aparte brief ingelicht.  

 

 

Nieuwe penningmeester Ouderraad gezocht 

Een financiële achtergrond of affiniteit met financiën? En je altijd al voor de school in willen zetten? Dan 

ben jij de perfecte nieuwe penningmeester voor de Ouderraad!! André van Zegveld, de huidige 

penningmeester van de Ouderraad, is voor komend schooljaar op zoek naar een opvolger.  Het kost je 

ongeveer een halve dag per maand.  Nieuwsgierig geworden? stuur een e-mail naar 

ank.sneekes@gmail.com. 

 

Op tijd beginnen 

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

We verzoeken iedereen om voor 08.30 uur aanwezig te zijn.  

 

Oproep groep 8 

Onderstaande mail is door juf Romy naar de ouders van groep 8 gestuurd. Maar misschien zijn er ouders of 

opa’s en oma’s uit andere groepen die het leuk vinden om te helpen.  

 

 
Nieuwe ouders 

Helaas heb ik verzaakt om sommige nieuwe ouders te wijzen op het ouderportaal en onze schoolapp. Mijn 

excuses daarvoor! Mocht u, als nieuwe ouder, hiervan niet op de hoogte zijn stuurt u dan alstublieft een 

mailtje naar wilma.visser@isobscholen.nl. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk de nodige informatie. 

Met vriendelijke groeten, 

Wilma Visser 

 

Inloopochtend donderdag 21 juni  

We willen alle ouders, die graag nog even bij hun kind in de klas willen blijven of een stukje van een lesdag 

mee willen maken, deze mogelijkheid bieden. Daarom worden er per schooljaar een aantal 

inloopochtenden gepland. Donderdag 21 juni is de laatste dit jaar. In tegenstelling tot andere ochtenden 

kunt u tussen 08.30 uur en 09.30 uur in de klas van uw kind (eren) kijken.  

Beste ouders,  
 
Ik ben op zoek naar een handige vader(s) / moeder(s) die een ‘lift’ kan en wil maken, voor de musical, met een 
groepje kinderen tijdens schooltijd. De lift komt achter op het podium (in het midden) en de kinderen moeten hier 
door heen kunnen om het podium op en af te gaan. De lift hoeft dus niet omhoog en omlaag te kunnen. Er is 
eventueel een klein budget om wat materiaal aan te schaffen.   
 
Ik hoop dat er iemand is die dit op zich wil nemen.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Romy Muijs (leerkracht groep 8) 
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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 

Gevonden voorwerpen 

In de gang beneden, bij de kapstok onderaan de trap, liggen de gevonden voorwerpen. Wilt u alstublieft 

even kijken of daar iets van uw kind(eren) bij zit. Na de laatste schooldag dit schooljaar zal alles opgeruimd 

worden!  

 

Agenda 

Ma 18 juni  Studiedag – kinderen zijn vrij! 

Di 19 juni  Studiedag – kinderen zijn vrij! 

Do 21 juni  Verkeersexamen praktijk groep 7 

Do 21 juni  Inloopochtend 08.30 – 09.30 uur 

Ma 2 juli   MR-vergadering 19.30 uur 

Di 3 juli   Rapporten mee naar huis 

Ma 9 t/m Do 13 juli 10-minuten gesprekken 

Wo 11 juli  Vossenjacht 

Di 17 juli  Afscheidsavond/musical groep 8 

Do 19 juli  ’t Scheepsjournaal nr. 10 

Vrij 20 juli  12.00 uur start Zomervakantie t/m 2 september 

Ma 3 september 1e schooldag 2018-2019 

 

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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