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Beste ouders/verzorgers, 

 

Ten eerste wenst het team u een gelukkig en een heel erg gezond 2020! 

 

Herstel Wilma en Nadine 

Zoals u in een eerder Scheepsjournaal heeft kunnen lezen was onze administratief 

medewerkster, Wilma Visser, ernstig ziek. Inmiddels is Wilma geopereerd en heeft ze 

diverse chemokuren ondergaan. Ze heeft van de artsen te horen gekregen dat het 

resultaat hiervan optimaal is. De behandeling is afgerond. Uiteraard blijft ze wel onder controle van de 

artsen. Wilma was de afgelopen periode minder aanwezig en zal haar werkzaamheden weer zoveel als 

mogelijk oppakken. Ze zal de komende tijd nog moeten aansterken, maar we zijn ontzettend blij voor Wilma 

dat de behandeling zo’n goed resultaat heeft gehad.  

 

U heeft eerder kunnen lezen dat ik na een ongelukkige val een zware hersenschudding heb opgelopen. De 

gevolgen hiervan zijn gevoeligheid voor prikkels als geluid en licht, concentratie problemen, hoofdpijn, 

duizeligheid en vermoeidheid. Na het veel nemen van rust ben ik voor de kerstvakantie begonnen met het 

opbouwen van een aantal werkzaamheden. In nauwe samenwerking met de arbeidsdeskundige probeer 

ik zo goed mogelijk te re-integreren. Op dit moment werk ik vier dagen per week een paar uur achter 

elkaar. De opbouw verloopt volgens plan, maar dat gaat wel met ups en downs.  

Dat betekent in de praktijk dat Lisette de Haan nog steeds het eerste aanspreekpunt op school blijft, op de 

achtergrond blijft de directeur van de Driessen, Marja Verruit, actief betrokken bij de school. Ik werk nauw 

samen met Lisette, alle beslissingen nemen wij samen. Voor Lisette is het ontzettend prettig om weer samen 

op te kunnen trekken. Ik ben haar en de andere teamleden enorm dankbaar voor alles dat zij met elkaar  

voor de school doen! We gaan samen positief de toekomst tegemoet! 

 

Groet Nadine  

 

 

!!!! 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. Zij zorgt dat de fotograaf de leerlingenlijst ontvangt en is zelf 

aanwezig op de dag dat de fotograaf er 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  

 

CITO-toetsweken (groep 4 t/m 8) 

Deze week starten de Cito-toetsen.  

Groep 5 t/m 8 begint met begrijpend lezen, de week erop spelling en de week daarna rekenen. Ook de 

DMT-toets voor technisch lezen (losse woorden vlot en goed hardop lezen) wordt in deze weken gedaan. 

Wilt u rekening houden met het plannen van afspraken? Niets is nl. vervelender voor uw kind (en het 

resultaat) dan een toets te missen en deze in te moeten halen, ergens buiten de klas. Mocht er al een 

afspraak staan, dan raad ik u aan om met de betreffende leerkracht even te overleggen of dit kan, of dat 

er dan al een toets gepland staat. 

Alvast bedankt voor uw medewerking! 

 

AlkmaarPas > ouderbijdrage/schoolreisje 

Vanaf nu kunt u uw ouderbijdrage en kosten schoolreisje laten afboeken van de Alkmaarpas. U kunt dit 

regelen met onze administratief medewerkster Wilma Visser. Wilma is op maandagmiddag en woensdag 

op school aanwezig. 
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De Medezeggenschapsraad (MR) op De Tweemaster 

De MR is verplicht op iedere school, heeft adviesrecht en instemmingsrecht op diverse schoolzaken. De 

rechten en plichten zijn vastgelegd. De MR is de vertegenwoordiging van de ouders en dus ook het 1e 

aanspreekpunt bij vragen etc. van de ouders als het gaat om interne schoolzaken, maar ook bij school 

overstijgende zaken. We vergaderen ongeveer 8 keer per schooljaar en wanneer er dingende zaken zijn 

overleggen we direct en wordt er waar nodig actie ondernomen. De MR bestaat uit 4 leden, 2 teamleden 

en 2 ouders. 

 

Wat staat er zoal op de MR agenda: 

- Begroting 

- Formatie  

- Vakantierooster 

- Verkeersveiligheid rondom het gebouw 

- Cao 

- Open dag 

- Schoolgids 

- Update voortgang groepen (hoe gaat het in de klassen) 

- Diverse tevredenheidspeilingen 

- Afstemming Balein waar nodig 

- Meedenken met het team 

- Update GMR 

- Vragen en verzoeken ouders 

- Jaarplan 

- Stakingsdagen 

 

De MR heeft een eigen mailadres, te weten: mr.tweemaster@isobscholen.nl Uiteraard kun je de leden ook 

op school aanspreken bij vragen en/of opmerkingen. De vergaderingen zijn ( gedeeltelijk) openbaar. 

Graag wel even van te voren aanmelden als u hierbij aanwezig wil zijn via de mail. 

 

Namens de MR 

Anneke van Velzen (groepsleerkracht groep 4/5) 

Judith Lenting (groepsleerkracht groep 1/2A) 

Maaike Keetman (moeder van Mats en Sil) 

Barry Veldhuizen (vader van Amber en Sanne) 

 
Schoolmail 

Het gebeurt regelmatig dat wij van ouders te horen krijgen dat ze een mail van school niet hebben 

ontvangen. Waarschijnlijk komt dat omdat de mail in uw spam terecht komt. Daarom het verzoek om uw 

spam regelmatig te bekijken. Mocht er een mail van school in staan accepteer deze dan als veilige 

afzender. Dan zal mailing van dit mailadres voortaan niet meer als spam gezien worden.  

 

 

De Vreedzame School – schoolafspraken komende weken 

 

6-jan t/m 19-jan we ruimen gebruikte spullen op en houden de school netjes 

20-jan t/m 2 febr we praten op gewone toon en overleggen zacht met elkaar 

3-feb t/m 16 febr we spelen eerlijk, we houden ons aan de regels 

 

 

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 
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Agenda 

 

Ma 13 jan. t/m vrij 7 febr.  CITO-toets weken 

Ma 20 jan.    MR-vergadering 19.30 uur 

Do 30 en vrij 31 jan.   Staking – school gesloten! 

Do 6 febr.     ’t Scheepsjournaal nr. 6 

Vrij 14 febr.    Studiedag – kinderen zijn vrij! 

Ma 17 t/m vrij 21 febr.   Voorjaarsvakantie 

 

-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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