
          ‘t SCHEEPSJOURNAAL 
                                            26e jaargang nr. 13 

                                              Juli 2020 
 

 

  

  

      

  

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

  

Hartelijk dank! 

In deze laatste nieuwsbrief van dit schooljaar willen we beginnen om alle ouders, opa’s en oma’s hartelijk te 

bedanken voor al hun hulp, betrokkenheid en enthousiasme! Mede dankzij jullie hulp hebben we het 

onderwijs weer nèt even leuker, spannender en bijzonderder kunnen maken. We stellen deze samenwerking 

tussen ouders en team erg op prijs. Daarnaast willen we u nogmaals bedanken voor de periode van de 

coronacrisis, voor de inzet tijdens het thuisonderwijs en uw begrip voor alle maatregelen! Dank!  

 

 

 
 

                                                                                                                                                              

 

Luizencape 

Uw kind(eren) krijgen de laatste schooldag van dit jaar hun luizencape mee naar huis. De luizencape is 

eigendom van school maar …. het zou fijn zijn als u deze wilt wassen. Voordat u de cape gaat wassen eerst  

graag het naamkaartje eruit halen en bewaren zodat na het wassen het naamkaartje weer terug geplaatst 

kan worden.  

Er zit een waslabel aan de luizencape. Wassen op normaal 

programma 30 graden, niet bleken, niet in de droger, niet 

chemisch reinigen en strijken! En wilt u een milde wasmiddel 

gebruiken om verkleuring tegen te gaan? 

Graag de luizencape op maandag 17 augustus weer 

meegeven, met het naamkaartje er weer in, zodat deze weer 

aan de kapstok gehangen kan worden. 

 

Lezen in de vakantie 

Het is belangrijk voor alle  kinderen om in de vakantie leesniveau op peil te houden. Anders ligt de 

zogenaamde leesdip op de loer. De kinderen moeten dan extra hard werken om na de vakantie hun 

leestijdsgenootjes weer in te halen. 

Veel lezen gaat nog beter met leuke boeken. Daarom hieronder per groep een boekenlijst met leuke 

boeken. Download de boekenlijsten  hier: 

 

 Zomerboekenlijst 2020 | groep 3 

 Zomerboekenlijst 2020 | groep 4 

 Zomerboekenlijst 2020 | groep 5 

 Zomerboekenlijst 2020 | groep 6 

 Zomerboekenlijst 2020 | groep 7-8 

 

 

 
 

https://obdnoordwest.nl/wp-content/uploads/2020/06/Zomerboekenlijst-groep-3.pdf
https://obdnoordwest.nl/wp-content/uploads/2020/06/Zomerboekenlijst-groep-4.pdf
https://obdnoordwest.nl/wp-content/uploads/2020/06/Zomerboekenlijst-groep-5.pdf
https://obdnoordwest.nl/wp-content/uploads/2020/06/Zomerboekenlijst-groep-6.pdf
https://obdnoordwest.nl/wp-content/uploads/2020/06/Zomerboekenlijst-groep-7-8.pdf


 

 

Het vakantierooster 

 

Vakanties: 

Herfstvakantie  Ma 12 oktober 2020    t/m Vr 16 oktober 2020 

Kerstvakantie  Ma 21 december 2020 t/m Vr 01 januari 2021 

Voorjaarsvakantie Ma 22 februari 2021   t/m Vr 26 februari 2021 

Goede Vrijdag  Vr 02 april 2021 

Pasen   Ma 05 april 2021 

Meivakantie  Ma 26 april 2021   t/m Vr 7 mei 2021 (incl. Koningsdag) 

Hemelvaartsdag Do 13 mei 2021    t/m Vr 14 mei 2021 

Pinksteren  Ma 24 mei 2021 

Zomervakantie Ma 12 juli 2021    t/m Vr 20 augustus 2021 

(start schooljaar 21/22 op maandag 23 augustus 2021) 

 

*Vrijdag 18 december 2020 zijn de kinderen vanaf 12.00 uur vrij (in plaats daarvan zijn ze in die week  tijdens 

het kerstdiner op school van 17.00 – 19.00 uur ; datum nog te bepalen) 

*Vrijdag 09 juli 2021 zijn de kinderen vanaf 12.00 uur vrij (dit is opgenomen in de urenberekening van dit 

schooljaar). 

 

 

Studiedagen (hele dag vrij):  

Maandag 28 september 2020  

Woensdag 25 november 2020 

Vrijdag 19 februari 2021  

Donderdag 11 maart 2021 

Dinsdag 22 juni 2021 

 

In principe gaan we uit van deze studiedagen. Mocht 

een studiedag toch nog wijzigen, zullen we u daar tijdig 

over berichten. De eerste schooldag in schooljaar 2020-

2021 is op maandag 17 augustus 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda  

Do 2 juli   ’t Scheepsjournaal 13 

Do 2 juli   Afscheid groep 8 

Vr 3 juli    Om 12.00 uur: Start van de zomervakantie 

Do 13 aug   ’t Scheepsjournaal 1 (met update coronamaatregelen) 

 

 

 

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. 

mailto:info.tweemaster@isobscholen.nl
http://www.de2master.nl/

