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Beste ouders/verzorgers, 

 

Voorleeswedstrijd 

Vanmiddag was de finale van de voorleeswedstrijd. Romy uit groep 4/5, Stella uit groep 5/6 en Audrey uit 

groep 7/8 stonden in de finale. Alle finalisten lazen een stuk voor uit een zelf gekozen boek. Alle kinderen 

luisterden aandachtig en de finalisten deden het allemaal heel erg goed. De jury, bestaande uit Helmut 

van de Openbare Bibliotheek, Maaike, de moeder van Sil en Mats en Jelle, de vader van Sam en Senna 

vonden het erg moeilijk om een winnaar aan te wijzen. De finalisten lazen duidelijk voor, hadden aandacht 

voor het publiek en er zat humor in hun verhalen. Dat vond het publiek erg leuk. 

Uiteindelijk  gingen de meeste punten naar Audrey! Van harte gefeliciteerd, Audrey! 

Voor alle finalisten was er een prijs: het boek Koning van Katoren van Jan Terlouw. En voor de winnaar 

daarbij nog een boekenbon. 

We zijn als school ontzettend trots op Romy, Stella en Audrey! Maar er kan in een wedstrijd maar één 

winnen.  

 

 
 

'Kiss en ride'-zones? Zoen en zoef!  

Bij de hoofdingang van gebouw De Pauw bevindt zich de 'Kiss en ride'-zone. 'Kiss en ride'-zones zijn 

parkeerstroken bedoeld om passagiers van personenauto's af te zetten of op te halen (o.a. bij treinstations 

en scholen) en meteen weer verder te rijden. 

De wettelijke basis voor ‘kiss en ride' ligt in artikel 24, eerste lid, onderdeel d van het RVV1990. Daarin staat 

dat het verboden is te parkeren op een parkeergelegenheid, op een andere wijze of met een ander doel 

dan op het bord of op het onderbord is aangegeven. 

In de toelichting bij dit artikel wordt expliciet vermeld dat het afzetten en ophalen van passagiers (kiss en 

ride) hieronder valt. De 'kiss en ride'-zones worden bij scholen ook wel 'zoen en zoef'- of 'kiss en go'-zones 

genoemd. Al veel scholen hebben deze zones en naar wij weten zijn de reacties daarover meestal positief.  

Desondanks willen wij er wel op wijzen dat 'kiss en ride'- zones alleen goed werken onder een aantal 

voorwaarden:  

 De kinderen moeten aan de kant van de school kunnen uitstappen;  

 De ouders die de 'kiss en ride'-strook gebruiken, moeten ook echt direct weer doorrijden; 

 Voor ouders die even mee naar binnen willen, is er voldoende parkeerruimte beschikbaar. 

 

Staking op 30 en 31 januari 

Op donderdag 30 en vrijdag 31 januari staakten wij om aandacht te vragen voor de ontstane 

problematiek in het onderwijs. Met name het grote en oplopende te kort aan leraren baart ons zorgen. In 

de grote steden is er structureel een lerarentekort, wij hebben op school met name problemen om 

voldoende invalleerkrachten te krijgen. Om deze zorgen aan te kaarten hebben wij met een aantal 

collega’s meegedaan aan het manifest van de ISOB. De uitkomst van het manifest hebben we 

toegevoegd aan dit Scheepsjournaal. Het was een inspirerende dag, waarbij wij het delen van de zorgen 

en het opstellen van het manifest als verbindend hebben ervaren met de andere ISOB scholen.  



Kunstkoets 

Afgelopen week en in de week na de voorjaarsvakantie krijgen de kinderen kunst lessen in drie 

verschillende kunststromingen, te weten Cobra groep, Van Gogh en Esscher. Alle kinderen van de school 

werken aan een gezamenlijk kunst over de zee en vissen. Deze kunstwerken worden tentoongesteld en 

opgehangen op de bovenverdieping van de school. In het voorjaar zal de onthulling plaatsvinden, de 

datum en uitnodiging volgt nog.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Even voorstellen, nieuw MR lid. 

Naar aanleiding van de oproep voor een nieuw MR lid kunnen we u mededelen dat we een nieuwe 

enthousiaste ouder hebben gevonden. Vanaf schooljaar 2020-2021 zal Francien Draijer Maaike Keetman 

vervangen. We kijken uit naar een fijne samenwerking.  

Hieronder stelt zij zich voor. 

Ik ben Francien Draijer en ik ga mij inzetten als secretaris van de MR. Ik ben 34 jaar oud, bijna een jaar 

woonachtig in De Rijp met mijn man en in het dagelijkse leven HR Manager bij een ouderenzorgorganisatie 

in Heerhugowaard. Daarnaast ben ik moeder van Jesper (groep 1/2a). En mijn dochter Yara gaat over 1,5 

maand ook naar De 2master. Vanuit mijn werk ben ik gewend om mij bezig te houden met strategie en 

beleid dus ik vind het een mooie aanvulling om mij vanuit deze rol in de MR mee bezig te houden. Mochten 

jullie vragen aan mij hebben, trek mij vooral aan mijn jasje! 

 

 

   De Vreedzame School – schoolafspraken komende weken 

 

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

24 feb t/m 8 mrt we luisteren naar elkaar, stop is stop 

9 mrt t/m 22 mrt we lopen rustig en zijn stil op de gang 

 

 

 

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 13 febr.     ’t Scheepsjournaal nr. 6 

Vrij 14 febr.    Studiedag – kinderen zijn vrij! 

Ma 17 t/m vrij 21 febr.   Voorjaarsvakantie 

Di 3 mrt    Rapporten mee naar huis  

Do 5 mrt    Studiedag – kinderen zijn vrij! 

Do 5 mrt    ’t Scheepsjournaal nr. 7 

Ma 9 t/m vrij 13 mrt   10-minuten gesprekken  

Wo 18 mrt    Schoolfotograaf aanwezig 

Di 7 april    Inloopochtend 08.30-09.30 uur 

Do 18 juni     Inloopochtend 08.30-09.30 uur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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/
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Opvoedspreekuur in Bredeschool de Pauw 
 

Eén keer in de maand op maandag 11.00-12.30 uur op Brede School de Pauw, 

Jan Ploegerlaan 1.   

 

Vragen over de opvoeding of over het gedrag van je kind(eren)?  

 

Voorbeelden: 

 Mijn dochter is continu met haar mobiel bezig 
 Mijn zoon is erg stil en heeft weinig vrienden 
 Mijn kinderen maken zo vaak ruzie 

 

Kom gerust langs! 

Een afspraak maken is niet nodig. 

 

Opvoedadviseur Berna Navruz kijkt tijdens dit inloopspreekuur samen met 

ouders naar antwoorden op en oplossingen voor vragen 

en problemen in de opvoeding. 

 

2020:  

3 februari, 2 maart, 6 april, 11 mei en 29 juni 

E: bnavruz@ggdhn.nl 

T: 06-20703380
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