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Beste ouders/verzorgers, 

 

Schoolfotograaf 18 maart  

Woensdag 18 maart komt de schoolfotograaf voor het maken van groepsfoto’s 

en portretfoto’s. We zijn overgestapt naar een andere schoolfotograaf namelijk 

Palet Schoolfotografie omdat er over het algemeen niet enthousiast werd 

gereageerd over de foto’s van de vorige fotograaf.  

Uiteraard is er ook een mogelijkheid om broer/zus foto’s te laten maken. Er hangt een lijst bij de opgang 

van de trap waarop u kunt inschrijven voor de broer/zus foto’s. Het gaat dan om de broer(s) en zus(sen) die 

niet op de2Master zitten.  

 

Thema Optische Illusie 

Vanaf maandag 16 maart t/m vrijdag 24 april start het thema Optische Illusie. Elke groep zal daar zijn 

invulling aan gaan geven.  Werkgroep Cultuur zal ook zijn bijdrage hieraan leveren.  We sluiten het thema 

samen met u af op vrijdag 24 april tussen 13.00-14.00 uur (exacte tijdstip en informatie volgt nog). 

Wat is optische illusie: gezichtsbedrog of een optische illusie is iets wat het oog waarneemt, dat door de 

hersenen anders geïnterpreteerd wordt. Gezichtsbedrog toont meestal eigenschappen van ons visueel 

perceptiesysteem aan, de mechanismen in de hersenen die grotendeels bepalen wat wij menen waar te 

nemen. 

Voorbeeld: 

 

 

 

 Ziet u het ook bewegen/draaien?  Maar dat doet het niet; het is geen animatie. 

 
 
 
 
 
 

https://www.paletschoolfotografie.nl/
https://www.paletschoolfotografie.nl/


Kunstkoets 

De kinderen hebben vorige week de kunstwerken over de vissen 

en zee afgemaakt. Er is hard gewerkt en het resultaat is heel mooi 

geworden. We onthullen de schilderijen samen met de afsluiting 

van het van het thema “Optische illusie” op vrijdag 24 april tussen 

13.00-14.00 uur (exacte tijdstip en informatie volgt nog). Noteert u 

de datum wel in uw agenda? 

 

 
 

 

   De Vreedzame School – schoolafspraken komende weken 

 

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 

23 mrt t/m 5 april we spelen samen, iedereen mag meedoen 

 

 

 

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 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  

Do 2 april    ’t Scheepsjournaal nr. 8 

Di 7 april    Inloopochtend 08.30-09.30 uur 

Vr 10 april    Goede vrijdag = een schooldag met het lenteontbijt op school 

Vr 17 april    Koningsspelen in samenwerking met de Balein 

Vr 24 april    Thema afsluiting optische illusie + onthulling schilderijen   

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. 
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