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Beste ouders/verzorgers, 

 

Afwezigheid Nadine Groot 

Wij zijn heel blij dat we u kunnen melden dat onze directeur Nadine Groot weer langzamerhand haar 

werkzaamheden mag gaan oppakken. 

Dat moet ze, op advies van de bedrijfsarts, wel stap voor stap opbouwen. De eerste weken zal ze twee keer 

twee uur aanwezig zijn. Daarna twee keer drie uur en zo verder. 

Rond de voorjaarsvakantie zal ze dan hoogst waarschijnlijk helemaal hersteld zijn.  

De eerste tijd zal Nadine nog geen directietaken op zich nemen, zodat Lisette de Haan, de intern 

begeleider, voorlopig als vervangend directeur het aanspreekpunt van de Tweemaster blijf. Marja Verruijt, 

directeur van de Driessenschool in Grootschermer, ondersteunt haar hierbij. Marja kent de school  en het 

team, omdat ze interim directeur was op de Tweemaster, voordat Nadine benoemd werd. Verder kunnen 

we voor allerlei zaken een beroep doen op ons bestuur, de ISOB. Zo kunnen we met vereende krachten 

zorgen dat het onderwijs op De Tweemaster op peil blijft.  

 

Mediatoren Vreedzame School 

Vandaag hebben de mediatoren, na het volgen van de trainingen, hun diploma ontvangen uit handen 

van de instructeurs Lisette de Haan en Karolien Roodhart. Een aantal ouders en opa's en oma's waren 

hierbij aanwezig. Vanaf nu zullen de mediatoren 'dienst' draaien. Hiervoor is een rooster gemaakt en op het 

bord van de Vreedzame School (beneden in de gang) kunnen de kinderen zien welk tweetal die dag 

mediator zijn. Alle mediatoren gefeliciteerd en succes! 

Wat doen mediatoren? 

Onze school is net als u voortdurend bezig met opvoeden. Wij doen dat vanuit de 

uitgangspunten van de Vreedzame School. De Vreedzame School is een 

programma dat streeft naar een schoolklimaat waarin betrokkenheid en 

verantwoordelijkheid van de kinderen centraal staan. De school wordt zo een 

democratische gemeenschap, waarin de kinderen een stem hebben, zich gezien 

en gehoord voelen en op een positieve manier met elkaar omgaan. Hierbij staat 

conflictoplossing centraal. Kinderen leren hoe je constructief met conflicten om 

kunt gaan. De oudere leerlingen worden opgeleid tot leerling mediator, die helpen 

bij het oplossen van conflicten.  

Leerling mediatoren worden opgeleid, om kinderen te helpen die niet zelf een 

conflict kunnen oplossen. In Nederland zijn al duizenden kinderen opgeleid tot 

mediator. Het is prachtig om te zien, hoe goed kinderen dat kunnen leren en hoe ze 

groeien in die rol en de daarmee gegeven verantwoordelijkheid.  

 

Oproep werkgroep schoolfotograaf  

Elk jaar komt de schoolfotograaf om de klassenfoto’s te maken en portretfoto’s van de leerlingen eventueel 

met broer(s) en/of zus(sen). Meestal vindt dit plaats in het voorjaar. Al vele jaren regelt Mirjam Pieters de 

afspraak, in samenspraak met school, zorgt dat de fotograaf de leerlingenlijst ontvangt en is zelf aanwezig 

op de dag dat de fotograaf aanwezig is om het e.e.a. aan te sturen. Op de dag zelf hielp Remaya 

Veldkamp ook altijd. Mirjam en Remaya hebben aangegeven dat zij na dit jaar hiermee gaan stoppen. 

Dus we zoeken een opvolger binnen de oudergeleding. 

Wie zou dit vanaf volgend schooljaar op zich willen nemen? U kunt eventueel dit jaar alvast meedraaien 

om te kijken wat het inhoudt. De schoolfotograaf komt dit schooljaar op woensdag 18 maart 2020. 

Interesse?  Stuur een mailtje naar info.tweemaster@isobscholen.nl  

 

Sinterklaas 

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. 
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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. 

 

Centrum voor Jeugd en Gezin 

Het CJG is er voor alle Alkmaarse kinderen, groot en klein, en hun ouders en verzorgers. Net als jij willen wij 

dat je kind gezond en veilig opgroeit. Wij ondersteunen je daar graag bij. 

Je kunt ons bellen en mailen of binnenlopen bij de vijf locaties van het CJG in Alkmaar. 

Onze professionals zijn bekend bij huisartsen en op de kinderopvangorganisaties, basisscholen, scholen voor 

voortgezet onderwijs en wijkcentra bij jou in de buurt. 

Het maakt niet uit wáár of hóe een vraag binnenkomt, we helpen je op weg. Samen vinden we antwoord 

op grote en kleine vragen, bijvoorbeeld over zwanger worden, eet- en slaapproblemen, het zindelijk maken 

van je peuter, pesten, angsten, ruzies tussen kinderen, koppig gedrag of het omgaan met alcohol en drugs. 

Samen met jou zoeken we naar oplossingen die voor jou werken. 

 

Wilt u op de hoogte blijven? U kunt zich aanmelden voor de 

nieuwsbrief via https://www.cjgalkmaar.nl/nieuws/aanmelden-

nieuwsbrief 

Nieuwsgierig naar het cursusaanbod/workshops en bijeenkomsten? Kijk 

dan hier https://www.cjgalkmaar.nl/artikelen/algemeen-opgroei-en-

opvoedaanbod 

 

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 

Donderdag 28 november      ’t Scheepsjournaal nr. 4 

Woensdag 4 december        Sinterklaasviering  

Vrijdag 6 december        Studiedag, alle kinderen vrij! 

Maandag 16 december       MR-vergadering 19.30 uur 

Woensdag 18 december       Kerstmaaltijd 17.00 – 18.45 uur 

Donderdag 19 december      ’t Scheepsjournaal nr. 5 

Vrijdag 20 december        Start kerstvakantie vanaf 12.00 uur 

23 december 2019 t/m 3 januari 2020    Kerstvakantie 

1e schooldag 2020        Maandag 6 januari 2020 

 

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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