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Beste ouders/verzorgers,
Rapporten en facultatieve oudergesprekken
Op dinsdag 5 juli ontvangen de leerlingen van groep 2 t/m 7 hun rapport. Groep 8 ontvangt deze tijdens
de afscheidsavond.
In de laatste twee weken van het schooljaar vinden de zogeheten facultatieve oudergesprekken plaats
voor leerlingen uit de groep 3 t/m 7. Mocht de leerkracht een reden hebben om u uit te nodigen voor een
oudergesprek, dan zullen zij dat u laten weten. Bij geen bericht, is een oudergesprek op dat moment niet
nodig. Wanneer u zelf graag een gesprek met de leerkracht wilt voeren, dan kunt u de leerkracht mailen.
Wegbreng weken
Doordat ouders/verzorgers nu niet meer in de school komen is het tussen 08.20 en 08.30 uur rustig in de
school en de lessen beginnen op tijd. Ook hebben we gezien dat de kinderen ontzettend zelfstandig zijn
geworden. In overleg met De Balein hebben we als team ervoor gekozen om de inloop niet terug te laten
keren als voor de coronacrisis. We vinden het wel belangrijk om de school meer open te stellen dan hoe dit
nu is, we hebben ons laten informeren door scholen die andere constructies hebben georganiseerd.
Vanaf volgend schooljaar gaan we wegbreng weken organiseren. U kunt in deze voor aangekondigde
weken uw kind tussen 08.20 en 08.30 uur wegbrengen tot in de klas. Zo kunt u een kijkje nemen in de groep
en zien waar de groep aan werkt. De wegbreng weken zullen tussen elke vakantie plaatsvinden, u
ontvangt ruim van te voren een bericht van school.
Activiteiten planning:
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, om 12.00 uur zomervakantie!
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
Agenda
Di 5 juli
Week Ma 11 juli
Wo 13 juli
Vr 15 juli

Rapport mee
Facultatieve oudergesprekken
Vossenjacht en om 12.00 uur uitzwaaimoment voor groep 8
12.00 uur start zomervakantie
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’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.

