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Beste ouders/verzorgers, 

 

Op 8 juni gaan alle kinderen weer samen naar school 

Aanstaande maandag gaan alle kinderen weer van maandag t/m vrijdag 

samen naar school. We kijken daar ontzettend naar uit! 

 

 

Wij willen alle ouders vragen om materialen die van school zijn meegenomen 

om het thuisonderwijs vorm te geven weer mee naar school te nemen. Denkt u 

daarbij ook aan de leesboeken, we missen namelijk aanzienlijk veel boeken in 

onze schoolbibliotheek.  

 

 

Daarnaast willen we de ouders/verzorgers van groep 1 t/m 3 nadrukkelijk 

vragen om voor en na schooltijd de looproute via het freerun veldje aan te 

houden. Het is nu al druk bij het hek, vanaf maandag zijn er meer ouders 

aanwezig. Geef elkaar de ruimte. 

 

 

 

 

 

 

Schoolfotograaf 11 juni  

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

en portretfoto’s. Wilt u erop letten dat de kinderen geen zwarte kleding dragen 

tijdens deze dag. De fotograaf ziet graag mooie en vrolijke kleuren.  

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.  

 

 

Oproep nieuwe ouder voor de GMR 

Op de laatste bladzijde van dit Scheepsjournaal staat een oproep voor een nieuw GMR lid. Lodewijk van 

der Peet, een ouder van onze school, neemt na drie jaar afscheid. We willen hem bedanken voor zijn inzet! 

Daarnaast zou het mooi zijn als een andere ouder van De Tweemaster zitting wilt nemen in de GMR, zodat 

wij als school goed vertegenwoordigd zijn.  

 

 

Buiten gym 

Ook vanaf maandag 8 juni zullen wij de gymlessen buiten verzorgen. Wegens de weersomstandigheden 

werkt het team niet met een vast rooster. De leerkrachten zullen u tijdig op de hoogte stellen van de 

gymlessen door een bericht te plaatsen op de besloten Schoolapp. Het is fijn als de kinderen op deze dag 

makkelijk zittende kleding en sportschoenen aan hebben. Of bij heel mooi weer sportschoenen bij zich 

hebben.  

 

 
 

 

 

https://www.paletschoolfotografie.nl/


 

 

 
 

   De Vreedzame School – schoolafspraken komende weken 

 

1 juni t/m 14 juni we luisteren naar elkaar, stop is stop 

15 juni t/m 4 juli we lopen rustig en zijn stil op de gang 

 

 

 

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  

Do 4 juni    ’t Scheepsjournaal nr. 11 

Ma 8 juni    Volledig openen van de school 

Do 11 juni    Schoolfotograaf 

Do 11 juni    ’t Scheepsjournaal nr. 12 

 

 

 

 
 

 

Vreemde vogels (gemaakt door groep 6) 

 

 

 

 

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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