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Beste ouders/verzorgers, 

 

25 jarig jubileum van de school 

Dit jaar bestaat de school 25 jaar. Dat gaan we vieren! 

Op woensdag 16 oktober 2019 vieren we het 25 jarig 

jubileum met een feestelijke dag voor alle kinderen.   

De inhoud van de dag wordt op donderdag 3 oktober 

bekend gemaakt. U wordt dan ook geïnformeerd over 

de dag. Maar zoals al eerder aangekondigd wordt de 

dag afgesloten met een voorstelling uitgevoerd door 

alle groepen in de gymzaal.  

De voorstelling vindt plaats van 13.15 tot 14.00 uur. 

Belangstellenden zijn daarbij van harte welkom. 

Noteert u de datum en tijd in uw agenda? 

 

Informatieavond 

De informatieavond vindt plaats op dinsdag 1 oktober a.s. van 18.00-19.00 uur.  

U heeft inmiddels de uitnodiging ontvangen.  

Wij willen u vragen om tijdens de inloop te spreiden, het is ook prima als ouders en kinderen om 18.30 uur 

komen, zo voorkomen we teveel drukte in de groepen.  

 

Beperkte aanwezigheid Nadine Groot 

Een kleine twee weken geleden ben ik ongelukkig ten val gekomen. Ik ben van 2 meter hoogte van een 

trap/ladder gevallen in de tuin. Aan de val heb ik gekneusde ribben en een hersenschudding 

overgehouden. De afgelopen periode heb ik halve dagen gewerkt. Al mijn externe afspraken, zoals bij de 

ISOB en het samenwerkingsverband heb ik afgezegd. Ik zal de komende weken moeten bekijken in 

hoeverre ik mijn uren kan uitbreiden. Voor vragen rondom schoolse zaken kunt u terecht bij de overige 

teamleden. Maar u kunt mij ook altijd een mail sturen of aanspreken als ik wel aanwezig ben. Groet Nadine 

 

“ISOB Raakt” studiedag op 18 september 2019 

Het is essentieel dat signalen van kindermishandeling tijdig worden herkend.  

Tijdens de studiedag op 18 september hebben alle scholen van de ISOB zich 

verdiept in dit urgente thema.  Er is belicht hoe we als leerkrachten een essentiële rol 

kunnen vervullen in de preventie en het signaleren van kindermishandeling. De dag 

vond plaats in het congres centrum van het AZ stadion. De dag was zinvol en 

verbindend voor alle ISOB collega’s.  

 

 

 

Kinderboekenweek 

Ook dit schooljaar besteden wij aandacht aan de 

kinderboekenweek. Het thema is reis mee! We zullen veel 

aandacht besteden aan het thema en het lezen in de groepen. En 

zoals elk jaar krijgt elke groep een boek cadeau van de 

Ouderraad. Wegens het 25 jarig jubileum van de school 

organiseren we dit schooljaar geen boekenmarkt.  

  

 

 

 



Herstel Wilma Visser 

In één van de laatste Scheepsjournaals hebben wij u op de hoogte gesteld van de ziekte van onze 

administratief medewerker Wilma Visser. Zij heeft kanker in haar buikstreek en moet een zwaar 

behandeltraject ondergaan. Inmiddels is zij op 9 september jl. geopereerd. We kunnen u mededelen dat 

de operatie goed is geslaagd en Wilma goed herstelt. Zij zal nog drie chemo’s krijgen na volledig herstel 

van de operatie. Voorlopig is Wilma niet aanwezig op school.    

 

Pushberichten SchoolApp 

De eerste weken van dit schooljaar waren er problemen met de pushberichten. Dit lag aan de software! De 

problemen zijn nu opgelost en iedereen zou weer meldingen moeten ontvangen over de pushberichten 

mits u de SchoolApp hiervoor heeft ingesteld. Schoolsunited heeft een bericht aan ons verstuurd over de 

problemen en tips om uw telefoon en SchoolApp in te stellen voor het ontvangen van pushberichten. 

 

Beste ouder of leerkracht, 

Er is in de periode van 1 juli - 14 september een storing geweest met de Push notifications, deze kwamen alleen aan op 

Apple en niet op Android. Inmiddels is de bug gevonden en Push notificaties na 14 september horen gewoon aan te 

komen. Onze excuses hiervoor! 

Wanneer je als ouder geen push notificaties ontvangt, dan kunnen daar drie redenen voor zijn.  

- De eerste is dat er simpelweg door de leerkracht niet wordt aangevinkt dat er een push notificatie verstuurd moet 

worden. (Wij zijn een geheel nieuwe SchoolApp aan het bouwen en daarin kun je als ouder aanvinken dat je altijd een 

push notificatie wilt ontvangen, ook als de leerkracht dat niet heeft aangevinkt. Deze update is uiterlijk 1/1/2020 gereed. 

Voor nu is die mogelijkheid er dus nog niet). 

- De tweede: Check in je instellingen of je de push notificaties wel aan hebt staan. Omdat er inmiddels zoveel 

verschillende soorten telefoons zijn met net iets andere versies van met name Android, is het niet mogelijk een algemeen 

stappenplan hiervoor te schrijven. Het zit bijvoorbeeld onder instellingen - apps en meldingen - app info - schoolapp - 

app meldingen - meldingen toestaan aan. Wanneer je er zelf niet uitkomt kan er misschien iemand eventjes meekijken 

die dit begrijpt. Helaas zit het soms diep verborgen in sommige telefoons.  

- De derde: Soms doet het resetten van je telefoon "wonderen" . En in het uiterste geval de SchoolApp deleten, opnieuw 

installeren en opnieuw inloggen. Dan zal er ook sowieso eenmalig gevraagd worden of je meldingen wilt ontvangen.  

 

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 

Di 1 okt.   Informatieavond tussen 18.00 en 19.00 uur 

Do 3 okt.   Opening kinderboekenweek (alleen voor de leerlingen) 

Za 5 okt.   Dag van de leraar 

Wo 16 okt.   25 jarig jubileum  

    Voorstelling in de gymzaal 13.15-14.00 uur 

19-27 okt.   Herfstvakantie 

31 okt.    ’t Scheepsjournaal nr. 3 

 

 

                                  

E-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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