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Beste ouders/verzorgers, 

 

 

Definitieve opbrengst sponsorloop + bestemming opbrengst 

Het voorlopige eindbedrag van de sponsorloop was: €17310,86. 

Het eindbedrag is geworden €17944,33. 

Hiervan gaat € 10.000,- naar stichting Caritas De Rijp. Er hebben het 

opgehaalde bedrag gisteren overhandigd aan de vrijwilligers van de stichting. 

Zij waren enorm onder de indruk en dankbaar voor het fantastische bedrag 

dat de kinderen hebben opgehaald.  

Het resterende bedrag is bestemd voor de Oekraïense kinderen in De Rijp. We 

zijn aan het inventariseren hoe we hier een passende bestemming aan 

kunnen geven. 

Wat hebben de kinderen van beide scholen dit goed gedaan. We zijn echt enorm trots! 

 

         
 

 

Gezond eten en drinken 

Wij vinden het belangrijk, dat kinderen bij ons op school gezond leven. Naast leren, spelen en bewegen, 

hoort daar ook bij dat ze gezonde dingen eten. We willen dit onder de aandacht brengen, omdat we 

meer ongezondere keuzes binnen de school zien dan voorheen.  

Aangezien alle kinderen bij ons op school overblijven, vragen we uw medewerking om ze gezonde dingen 

mee te geven. Voor de ochtendpauze bij voorkeur fruit of een broodje en wat drinken. Voor de lunch één 

of meerdere broodjes, wat fruit en wat drinken, afhankelijk van wat uw kind normaal gesproken eet.  

Water drinken is het allerbeste; het bevat geen suiker en uw kind kan te allen tijde de beker (bij)vullen.  

 

 

Gezonde traktaties 

 

 

 

 Wist u dat gezonde traktaties ook 

heel leuk kunnen zijn? Kijk voor ideeën 

o.a. op www.gezondtrakteren.nl.  

 

       

 

 

 

 

 

http://www.gezondtrakteren.nl/


   
 

   
 

 

Activiteiten planning: 

De komende weken staan de volgende leuke activiteiten op de planning: 

- Culturele workshops voor alle groepen binnen het thema “ik ben op 

wereldreis” 

- 13 t/m 15 juni: Kamp groep 8 op Texel 

- Woensdag 22 juni: Schoolreis voor de groepen 1 t/m 7 

- Woensdag 29 juni: Sportdag groepen 3 t/m 8 (groepen 1-2 doen enkele onderdelen mee) 

- Woensdag 6 juli: Juffendag groepen 1-2 

- Maandag 11 juli: Musical groep 8 

- Woensdag 13 juli: Vossenjacht en uitzwaaien groep 8 

- Vrijdag 15 juli: Picknick met de hele school, daarna begint om 12.00 uur de vakantie 

 

 

Oproep Nieuwe MR leden 

Ouder gezocht voor de MR: Meepraten op school? In de MR natuurlijk! 

Voor de MR van onze school zijn we op zoek naar een enthousiaste ouder die plaats wil nemen in 

de MR. We zoeken een ouder die zich vanaf schooljaar 2022/2023 (het begin van het nieuwe schooljaar) 

voor een termijn van 2 jaar beschikbaar wil stellen. 

 

We willen iedere ouder de gelegenheid geven zich kandidaat te stellen. Dus lijkt het u wat om mee te 

denken en het beleid van de school kritisch te volgen, geef u dan nu op! 

Mocht u vragen hebben over de MR dan kunt u een van onze leden van de oudergeleding aanspreken.  

 

De huidige MR bestaat uit Nadine Groot (directrice), Loes Klijn (leerkracht groep 5/6), Janine Booij 

(leerkracht groep 3) en Francien Westerhof (moeder Jesper groep 4 en Yara groep 1/2a). 

U kunt zich kandidaat stellen door te mailen naar: Janine.Booij@isobscholen.nl  

Zijn er meer geïnteresseerden, dan worden er verkiezingen uitgeschreven. 

 

Nieuwe penningmeester Ouderraad gezocht: schooljaar 2022-2023 

We hebben nog steeds geen nieuwe aanmelding! 

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!! Lucas Wassen, 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 martine.koster@isobscholen.nl  

 

Bijlagen:  Actie voor KIKA van juf Michelle 

Onze sportieve collega Michelle Cooper (leerkracht groep 5-6) loopt in oktober 2 keer een 

marathon om geld op te halen voor stichting Kika. We wensen haar heel veel succes met de 

voorbereidingen! U kunt haar steunen via de onderstaande QR code.  

  Kinderdisco op vrijdag 10 juni a.s. 

   

Agenda    

Zo 19 juni   Vaderdag 

Ma 27 juni   MR vergadering 

Di 28 juni   Studiedag – Alle kinderen zijn vrij 

Di 5 juli    Rapport mee 

Week Ma 11 juli  Facultatieve oudergesprekken 

Vr 15 juli   12.00 uur start zomervakantie 

 

 

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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