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Beste ouders/verzorgers, 

 

25 jarig jubileum van de school. 

Op woensdag 16 oktober hebben we het 25 

jarig bestaan van de Tweemaster gevierd met 

een fantastische dag die verzorgd werd door 

Dans In School.  

In de ochtend hebben alle klassen een dans ingestudeerd en 

attributen gemaakt, waarna ’s middags een wervelende dansshow 

gegeven werd in de sporthal. Vertederde ouders en opa’s en oma’s, 

blozende kinderkoppies en een vlekkeloze organisatie door Dans in 

School. Het was een geslaagd feest!!   

 

  

 

 

Door onze ‘hoffotograaf’ zijn er van de hele dag foto’s gemaakt 

van het evenement. Nieuwsgierig? Kijk dan op ons beveiligde 

fotoalbum; https://myalbum.com/de2master 

 

Afwezigheid Nadine Groot 

Zoals in het vorige Scheepsjournaal gemeld werd is Nadine vanwege een val met ziekteverlof. Ze hoopte 

deze week haar taken weer stap voor stap op te kunnen pakken. Maar de hersenschudding die ze aan de 

val heeft overgehouden blijkt veel zwaarder dan eerst gedacht werd. 

Zij heeft nu van de bedrijfsarts opdracht gekregen de eerstkomende vier weken geen schooltaken uit te 

voeren. 

Voor alle vragen rondom schoolse taken kunt u terecht bij  Lisette, Ilse en eventueel de andere teamleden. 

We wensen Nadine een spoedig, maar vooral volledig herstel.  

 

Vervangingen ivm BHV opleidingen / herhalingen: 

De komende maand gaan enkele van onze BHV-ers op cursus om hun vaardigheden op het gebied van 

bedrijfshulpverlening te vergroten. 

Op maandag 4 november: Ilse en Martine. Huub Bes vervangt Ilse in groep 5/6 en Lisette vervangt Huub in 

groep 6. 

Op vrijdag 8 november en donderdag 28 november: Marjolein. Zij wordt vervangen door Huub. De taak 

van Huub in groep 6 wordt dan door  Lisette gedaan. 

Op donderdag 28 november: Martine. Zij zal worden vervangen door Carina Hendriks. 

 

Martine zal ook op donderdag 7 en vrijdag 8 november afwezig zijn vanwege een kleine operatie aan haar 

voet. Op die dagen zal zij ook vervangen worden Carina Hendriks. 

 

Staking 6 november 

Zoals eerder aangekondigd in een brief aan u, staken wij ook op woensdag 6 november. De school is dan 

gesloten! Indien u problemen hebt met het organiseren van opvang voor uw kind/kinderen, dan kunt u 

contact opnemen met Fort Kinderopvang 0251-658058 

 

 

https://myalbum.com/de2master


Schaatsen 

Op vrijdag 1 en 15 november hebben we een superleuke activiteit gepland voor de groepen 4/5 en 5/6 (1 

november) en 7/8 (15 november). We gaan dan namelijk meedoen met de Ice games op de ijsbaan van 

de Meent in Alkmaar, van 11.00 tot 12.30 uur.  

De icegames bestaat uit een maximaal 2 uur durend programma met o.a. Schaatsen op houtjes, Curling, 

Biatlon, ICE Biken, IJshockey en Sjoel de Puck. 

De kinderen (en als u rijdt, u ook) mogen eigen schaatsen meenemen. Wanneer ze die niet hebben, dan 

kunnen ze gratis worden "gehuurd" bij de Meent. 

Kinderen ontvangen tijdens de ICE Games een stuk vers fruit. Met het aanbieden van gezonde voeding 

draagt Schoolfruit.nl bij aan haar missie om gezonde voeding op scholen voor iedereen bereikbaar te 

maken. Ook ontvangen de kinderen na afloop een polsbandje waarmee zij gratis nog eens kunnen 

schaatsen. 

 
 

 

De feestmaand 

Sint Maarten 

In alle klassen worden op dit moment weer de prachtigste lampionnen gemaakt voor het feest van Sint 

Maarten. 

Op maandag 11 november om 13.35 uur zullen de kinderen zoals elk jaar met hun lampion al zingend een 

rondje door de buurt maken, waarbij ze natuurlijk beloond zullen worden met een traktatie. 

 

Sinterklaas 

Op zaterdag 16 november komt Sinterklaas weer in Nederland. Uiteraard vieren we dit feest uitgebreid op 

de Tweemaster.  

Het Sinterklaasjournaal met de verhaallijnen rondom het feest vormen een basis voor de activiteiten op 

school. Het Sinterklaasjournaal start op maandag 12 november. De afleveringen worden op school 

bekeken, maar misschien is het ook leuk om af en toe thuis met uw kind te kijken om te zien waar het 

verhaal dit schooljaar over gaat.  

Dit jaar zullen we op woensdag 4 december Sinterklaas en zijn Pieten verwelkomen op school. Sint wordt 

zoals altijd ontvangen  in de aula, waarna hij een bezoek zal brengen aan alle klassen. De groepen zullen 

op eigen wijze het Sinterklaasfeest vieren.  

In de groepen 4 tot en met 8 worden dit jaar geen surprises gemaakt  

maar de kinderen zullen vermaakt worden met een gezellige, afwisselende  dag  

met allerlei “Sinterklaas activiteiten”.  

Op vrijdag 6 december zijn alle kinderen vrij. Het team heeft dan een studiedag. 

 

Kerst 

Het jaarlijkse kerstdiner zal worden gehouden op woensdag 18 december van 17.00 uur tot 18.45 uur. Zoals 

alle voorgaande jaren zal aan u gevraagd worden een bijdrage te leveren aan het diner door het maken 

van een lekker hapje voor het buffet. Vanaf 12 december komen er weer inschrijflijsten te hangen bij de 

klaslokalen. Nadere informatie volgt. 

 

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 31 okt.   ’t Scheepsjournaal nr. 3 

Vrij 1 nov.   groep 4/5 en 5/6 schaatsen de Meent – Alkmaar  

Wo 6 nov.   Stakingsdag – geen school! 

Ma 11 nov.    Sint Maarten 

Vrij 15 nov.   Groep 8 schaatsen de Meent – Alkmaar 

Do 28 nov.   ’t Scheepsjournaal nr. 4 

Woensdag 4 december  Sinterklaasfeest op school 

Vrijdag 6 december  Studiedag, alle kinderen vrij! 

Woensdag 18 december Kerstmaaltijd 

Donderdag 19 december ’t Scheepsjournaal nr. 5 

                                  

 

 

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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