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Beste ouders/verzorgers, 

 

Oproep looproute groep 1 t/m 3 

We willen dit Scheepsjournaal graag beginnen met nogmaals de oproep om voor en na schooltijd de 

looproute via het freerun veldje aan te houden. Voor schooltijd verloopt dit goed, maar na schooltijd is het 

erg druk. We verzoeken u om niet met elkaar te praten in de looproute en langs het freerun veldje de 

schoolomgeving te verlaten. U kunt bijvoorbeeld ook wachten op het voetbalveldje en wanneer het 

mogelijk is uw route te vervolgen. Geef elkaar de ruimte! 

 

RIVM maatregelen leerkrachten 

De afgelopen week hebben we te maken gehad met zieke leerkrachten. We willen u graag informeren 

over de procedures. Een leerkracht met neusverkoudheid, hoesten, moeilijk ademen/benauwdheid en 

tijdelijk minder ruiken en proeven blijft thuis. Bij aanhoudende klachten of meerdere van de eerder 

genoemde klachten wordt een leerkracht getest op corona. De test en de uitslag zijn voor medewerkers in 

het onderwijs snel beschikbaar. Wegens de privacy van de leerkracht zullen wij u alleen informeren als een 

leerkracht positief op corona wordt getest. U kunt ons erop vertrouwen dat wij het protocol zorgvuldig 

volgen. Leerkrachten die na een ziekmelding weer aan het werk zijn hebben geen klachten meer.  

Dus geen bericht = goed bericht.  

 

RIVM maatregelen leerlingen 

Een leerling met de volgende klachten blijft thuis: 

-Neusverkoudheid 

-Hoesten 

-Moeilijk ademen/benauwdheid 

-Tijdelijk minder ruiken en proeven 

-Een leerling met koorts boven 38 graden Celsius 

 

Inmiddels zijn er aankondigingen door het RIVM gedaan dat leerlingen met verkoudheidsklachten onder de 

6 jaar wel naar school mogen. Bij deze willen wij u mededelen dat wij tot de zomervakantie de 

bovenstaande regels uit het protocol voor alle leerlingen blijven hanteren. We willen zoveel mogelijk 

voorkomen dat de leerkrachten verkoudheidsklachten ontwikkelen. Aangezien een leerkracht dan niet 

meer mag werken en een groep dan geen onderwijs op school kan ontvangen. Daarnaast vinden wij het 

niet raadzaam om telkens de regels op school aan te passen. Dat geeft veel onduidelijkheid. Laten we 

zuinig zijn op elkaar om zo het schooljaar goed te kunnen afsluiten. Bij twijfel kunt altijd bellen met de school 

voor overleg.  

 

 

Nogmaals oproep nieuwe ouder voor de GMR 

Op de laatste bladzijde van dit Scheepsjournaal staat nogmaals 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.  

 

 

De Vreedzame School – schoolafspraken komende weken 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Feestelijke activiteiten in de laatste schoolweek 

In de laatste schoolweek zullen we een aantal feestelijke activiteiten organiseren. Op dinsdag 30 juli 

hebben alle groepen in hun eigen groep een feestdag, zij vieren de verjaardag van de juffen. U ontvangt 

van de eigen leerkracht van uw kind een uitnodiging. De leerlingen van groep 8 zullen ook dit schooljaar 

weer verkleed als vos zijn. Tijdens de Vossenjacht gaan de kinderen van groep 4 t/m 7 in gemengde 

groepjes naar hen opzoek. De andere groepen hebben een ander feestelijk programma. Groep 8 heeft dit 

schooljaar voor de afscheidsavond zelf een film gemaakt. Deze film “Hotel De Tweemaster” gaan we op 

donderdag bewonderen.  

 

De laatste schoolweek in een overzicht: 

Dinsdag 30 juni:  Juffendag in alle groepen 

   In de middag: groep 4 t/m 8 Vossenjacht 

Woensdag 1 juli: De kinderen krijgen hun rapportmap mee 

Donderdag 2 juli: In de middag: met de leerlingen in de aula: film groep 8 bekijken 

   We zwaaien groep 8 met de hele school uit. 

   Barbecue groep 8 leerlingen en het team 

   Afscheidsavond groep 8 met de film: “Hotel De Tweemaster 

Vrijdag 3 juli:  Om 12.00 uur zijn alle kinderen uit, start van de zomervakantie.   

 

De picknick op de laatste vrijdag 3 juli zal dit schooljaar niet plaatsvinden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

Tot en met 29 juni  Cito toetsen 

Do 18 juni   ’t Scheepsjournaal nr. 12 

Di 30 juni   Juffendag 

Wo 1 juli   Rapportmappen mee naar huis 

Do 2 juli   Afscheid groep 8 

Vr 3 juli    Om 12.00 uur: Start van de zomervakantie 

 

 

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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http://www.de2master.nl/


 


