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Beste ouders/verzorgers, 

 

 

 

 

Nationale Voorleesdagen  

Van 25 januari tot en met 4 februari worden De Nationale Voorleesdagen 

gehouden! 

I.v.m. de Citotoetsen passen we op de Tweemaster deze data aan  en 

mag er van maandag 5 februari t/m donderdag 15 februari worden 

voorgelezen in de klas.  

Vindt u het leuk om een verhaal of prentenboek voor te lezen in de klas 

van uw zoon/dochter uit groep 1/2 A, 1/2 B, 3 en 4/5, dan kunt u een 

afspraak maken bij de betreffende leerkracht. U kunt zelf een leuk 

(prenten)boek uitkiezen, maar uiteraard kunt u ook een boek uit onze 

schoolbibliotheek voorlezen.  

Opa’s en oma’s die willen voorlezen, zijn uiteraard ook van harte welkom!  

 

Bereikbaarheid 

We krijgen soms van ouders te horen dat de telefoon niet opgenomen wordt. Hoewel we drie lijnen 

hebben, kan het inderdaad gebeuren dat we zo druk bezig zijn met uw kinderen of (al telefonisch) in 

overleg zijn, waardoor de telefoon op dat moment even niet opgenomen kan worden. Probeert u het dan 

alstublieft later nog een keer. Voor niet-dringende zaken kunt u ook altijd een mail sturen 

(info.tweemaster@isobscholen.nl)  

 

Oudertevredenheidspeiling 

Binnenkort krijgt u via de mail een uitnodiging om mee te doen met onze oudertevredenheidspeiling. 

Zo’n peiling doen we eens in de drie jaar en is bedoeld om zicht te krijgen in hoeverre u als ouder tevreden 

bent over diverse aspecten van de Tweemaster. Voor ons is het fijn om te zien wat goed gaat en wat beter 

kan. We vertrouwen er dan ook op dat de vragenlijst door zoveel mogelijk ouders wordt ingevuld! 

 

Mailverkeer 

Vanaf dit schooljaar maken we gebruik van het ouderportaal op de website. Hiermee kunnen wij de ouders 

ook mailen maar helaas kan per mail maar 1 bijlage meegestuurd worden! Dat is voor u maar ook voor ons 

vervelend omdat wij bij drie bijlagen ook 3x een mail moeten opmaken en versturen. Helaas is er geen 

andere mogelijkheid om u te mailen omdat wij afhankelijk zijn van dit systeem. De software zal aangepast 

worden maar wanneer ……. dat is niet gezegd.  

Wij hopen op uw begrip. 

 

 

 

 

 

 

 

Op woensdag 14 februari is onze jaarlijkse open dag, vooral ook bedoeld voor ouders van kinderen die 

binnenkort of het schooljaar 2018-2019 4 jaar worden.  

Kent u buren/vrienden met bijna-vier-jarigen? Maakt u ze dan attent op onze open dag?  

 

Op 14 februari is iedereen van harte welkom, ook papa- en mama’s, opa- en oma’s, tussen 8.30 en 14.00 

uur om een kijkje te komen nemen.  

 

U wordt dan welkom geheten door onze gastvrouwen/heren.  Dit zijn Merel van der Hulst, Jesse Rintjema, 

Nienke Plakker en Nimco Ismael Sabria. 

Open dag14 februari  
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Gevonden voorwerpen 

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

z.s.m. even kijken of daar iets van uw kind(eren) bij zit. Op maandag 12 februari ruimen wij de gevonden 

voorwerpen op.   

 

Privacywet  

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent 

dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet 

bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. De ISOB is momenteel bezig om directeuren te 

informeren over wat deze wetgeving voor scholen inhoudt en op welke veranderingen we alert moeten 

zijn. Wij zullen u hierover indien nodig ook informeren. 

 

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 

Ma 15 jan. t/m 9 febr.   Toetsweken 

Ma 5 febr. t/m do 15 febr. Voorleesdagen 

Do 25 jan.   ’t Scheepsjournaal nr. 5 

Ma 30 jan   Juf Esther jarig 

Vrij 2 febr.   Juf Marijke jarig 

Do 8 febr.   Studiedag – kinderen zijn vrij!  

Wo 14 febr.   Open Dag 08.30 – 14.00 uur  

Wo 21 febr.   Techniek bus PCC - groep 8 

Do 22 febr.   ’t Scheepsjournaal nr. 6 

Vrij 23 febr.   Studiedag – kinderen zijn vrij! 

Ma 26 febr. t/m vrij 2 maart Voorjaarsvakantie 

 

 

 

 

 

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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