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Beste ouders/verzorgers, 

 

Op 8 juni gaan alle kinderen weer naar school 

Tijdens de persconferentie van gisterenavond heeft het kabinet aangekondigd dat de scholen op 

maandag 8 juni volledig open gaan. Dat betekent dat alle kinderen van maandag t/m vrijdag naar school 

gaan. Uiteraard is dat goed nieuws!  

 

Om deze nieuwe stap in goed banen te leiden gaat de overheid in samenwerking met 

onderwijsorganisaties waaronder de PO-Raad een nieuw protocol ontwikkelen. Net als de vorige 

ontwikkelingen rondom het coronavirus en het weer terug gaan naar school zullen wij ons beleid aan de 

hand van deze protocollen inrichten.  

 

We zullen u daar tijdig over berichten.  

 

Goed controleren 

Om de risico’s op verspreiding van het coronavirus te minimaliseren, vragen we u dagelijks uw kind te 

controleren op verhoging/koorts/verkoudheid en/of hoesten. Als uw kind een van bovenstaande 

symptomen heeft, houdt u uw kind thuis! Mochten we op school constateren dat een kind toch hoest, niest 

of een neusverkoudheid heeft, dan bellen we de ouders en dient het kind direct opgehaald te worden. 

Hartelijk dank voor uw medewerking. Voor onze en uw gezondheid rekenen we erop dat u zich allemaal 

aan deze afspraak houdt. 

 

Schoolfotograaf 11 juni  

Op donderdag 11 juni komt de schoolfotograaf voor het maken van groepsfoto’s 

en portretfoto’s. We zijn overgestapt naar een andere schoolfotograaf namelijk 

Palet Schoolfotografie omdat er over het algemeen niet enthousiast werd 

gereageerd op de foto’s van de vorige fotograaf.  

Wegens de coronamaatregelen hebben we besloten dat het dit schooljaar niet mogelijk is om foto’s te 

laten maken met broertjes en zusjes die niet op de Tweemaster zitten.  

 

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 per kilo punten, 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  

Wo 20 mei    ’t Scheepsjournaal nr. 10 

Do 21 mei + vr 22 mei   Hemelvaart weekend: school dicht 

Ma 1 juni    Tweede Pinksterdag: school dicht 

Di 2 juni    = een schooldag (studiedag komt te vervallen)   

Wo 3 juni     = een schooldag (studiedag komt te vervallen) 

 

 

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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