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Beste ouders/verzorgers, 

 

We gaan maandag weer van start 

Aanstaande maandag gaan we weer van start. We hebben er veel zin in om alle kinderen weer op school 

te zien. In dit Scheepsjournaal zullen we u zo volledig mogelijk informeren over de herstart van de school. 

Om deze reden vragen we u dit Scheepsjournaal en de extra bijlage met de afspraken goed te lezen.  

 

Terugbrengen van schoolmaterialen 

We willen u vragen om de kinderen van groep 3 t/m 8 gebruik te laten maken van 2 tassen: 

- 1 tas voor alle schoolmaterialen (werkboeken evt. schoollaptop) 

- 1 tas voor het eten en drinken 

De kinderen nemen alle schoolmaterialen m.b.t. het thuisonderwijs op de eerste schooldag mee naar 

school. De schoollaptop opgeladen en in een stevige, veilige tas mee naar school nemen. De kinderen die 

de schoollaptop hebben geleend, mogen deze op de thuiswerk dagen nog steeds lenen. Wilt u ervoor 

zorgen dat deze altijd opgeladen naar school wordt meegenomen, dan kan de leerkracht de laptops 

gebruiken tijdens de lessen.  

 

De leerkrachten vangen de kinderen tussen 08.20 en 08.30 uur op het plein op 

Het is vanaf heden voor ouders/verzorgers niet toegestaan om op het schoolplein te komen. Om deze 

reden vangen de leerkrachten de kinderen op het schoolplein op.  

 

 Groep 4 t/m 8 worden aan de voorzijde van de school opgevangen.   

 Groep 1-2 en groep 3 worden vanaf nu elke dag aan de achterzijde van de school opgehaald. 

Doordat deze leerlingen erg jong zijn willen we bij deze doorgeven waar de leerkrachten staan.  

- De leerkrachten van groep 1-2A staan op het basketbal veldje  

- De leerkrachten van groep 1-2B staan bij de ronde ijzeren bank 

- De leerkrachten van groep 3 staan op de gele verhoging op het plein 

 

Zie onderstaande foto’s: 

 

           
 

Groep 1-2A    Groep 1-2B    Groep 3 

 

We vragen de ouders/verzorgers van deze groepen om bij het hek door te lopen en via het freerun veld en 

de sportvereniging naar de parkeerplaats terug te lopen. Zo houden we een eenrichtingsverkeer.  

 

 

 



Vreedzame school 

De afgelopen periode was voor iedereen ingrijpend. We vinden het belangrijk om 

aandacht te schenken aan het welbevinden van de kinderen en tijd te besteden aan 

de groepsvorming en deze nieuwe manier van naar school gaan. We werken op 

school met de methode de Vreedzame school om gestructureerd vorm te geven aan 

de sociale en emotionele ontwikkeling. Voor de herstart van de scholen hebben de 

makers van de methode de module “Back to school” ontwikkeld. Wij zullen de 

komende periode in alle groepen werken met deze module.  

 

Onderwijs in de groepen 

Op school werken wij met verschillende methodes van de uitgeverij Malmberg. Dit geldt bijvoorbeeld voor 

rekenen, taal en spelling. Malmberg ondersteunt de scholen met het vormgeven van het onderwijs tijdens 

deze coronacrisis. Dit geldt zowel voor het aangeboden thuisonderwijs als voor de lessen die we op school 

geven. Wij blijven gebruik maken van deze ondersteuning. Hierdoor is het jaarprogramma aangepast en 

werken we aan de meest cruciale doelen.  

Op de dagen dat de kinderen op school zijn zullen de leerkrachten instructie geven aan de groepen en bij 

alle kinderen nagaan welk effect het thuisonderwijs heeft gehad. Dat kan doormiddel van het geven van 

de lessen, maar ook door het afnemen van methode toetsen. Om te zorgen dat eventuele hiaten worden 

weggewerkt worden instructies en lessen daarna eventueel aangepast.  

 

Afspraken rondom hygiëne 

- Voor schooltijd uw kind thuis naar het toilet laten gaan 

- Elke groep maakt gebruik van een eigen toilet 

- Zeep gebruik in groep 1-2: De leerkrachten zorgen ervoor dat de leerlingen gedurende de dag 

regelmatig hun handen reinigen met desinfecterende hand gel. Te denken valt aan start van de 

dag, voor het eten en drinken, na het buitenspelen etc.   

- De kinderen van groep 1-2 zoveel mogelijk makkelijker zittende kleding aan. Zij moeten zoveel 

mogelijk zelfstandig naar het toilet gaan (denk aan een joggingbroek).  

- Zeep gebruik in groep 3 t/m 8: In elke groep staat bij de deur een fles desinfecterende hand gel. 

Elke keer als de kinderen de klas binnenkomen moeten zij hun handen desinfecteren.  

     

Inrichting school  

We hebben op een aantal punten de school anders ingericht. Er staan 

kasten op de gang van de benedenverdieping om de looproute naar boven 

vrij te houden. We hebben een duidelijke looprichting op de trap 

aangegeven. De klas lokalen zijn anders ingericht, kinderen zullen niet direct 

naast elkaar aan een tafel zitten. Ter illustratie hebben we een aantal foto’s 

toegevoegd.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Onder schooltijd is het schoolplein niet toegankelijk 

We hebben rondom onze school een enorm mooi, groot en leuk schoolplein. Onder schooltijd is het plein 

niet toegankelijk voor de kinderen die vrij zijn. We delen het schoolplein met de Balein. Uiteraard zijn wij op 

andere tijdstippen buiten, maar gedurende de tijd tot 14.30 uur is het schoolplein bezet door de scholen. 

 

De Balein gaat de komende periode werken met een continurooster tot 14.15 uur, wij willen u dan ook 

vragen om na 14.00 uur de schoolomgeving te verlaten. Dan geven we elkaar de ruimte rondom het 

gebouw.  

 

Luizencontrole 

Op dit moment is het voor scholen niet mogelijk om de kinderen te controleren op hoofdluis. Wij verzoeken 

u vriendelijk om dit voor de aanvang op school thuis te doen. We verwijzen voor meer informatie naar de 

extra bijlage.  

 

 

Verjaardagen 

De kinderen die jarig zijn geweest of nog worden kunnen hun 

verjaardag op school vieren. U kunt contact opnemen met de 

leerkracht om daar een moment voor af te spreken.  

 

De kinderen zullen echter niet de klassen rond gaan. 

Daarnaast willen we u vragen om alleen voorverpakte 

traktaties mee te geven.  

 

 

 

 

Wekelijks versturen ’t Scheepsjournaal 

Afgelopen week is het team bij elkaar gekomen en hebben we alle voorzorgsmaatregelen getroffen om 

aanstaande maandag te starten. We beseffen heel goed dat dit voor de kinderen, de ouders en voor ons 

een enorme stap is. Om deze reden zullen we de komende periode een wekelijks Scheepsjournaal 

versturen om u zoveel mogelijk van informatie te voorzien.   

 

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  

Vr 8 mei     ’t Scheepsjournaal nr. 8 

Ma 11 mei     Heropening school in de ingedeelde groepen 

Do 21 mei + vr 22 mei   Hemelvaart weekend: school dicht 

Ma 1 juni    Tweede Pinksterdag: school dicht 

Di 2 juni    = een schooldag (studiedag komt te vervallen)   

Wo 3 juni     = een schooldag (studiedag komt te vervallen) 

 

 

 

 

 

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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