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Beste ouders/verzorgers, 

 

Goed gestart 

Afgelopen maandag zijn we weer gestart. We vonden het best spannend en waren benieuwd hoe het zou 

gaan. Maar alles verliep boven verwachting goed, zelfs onze jongste leerlingen van net 4 jaar liepen 

dapper en zelfstandig naar hun juf op het plein.  Ook de kinderen van groep 4 t/m 8  kwamen blij en 

opgetogen het schoolplein weer op lopen. We vinden het heel fijn dat we de kinderen weer op school 

kunnen lesgeven. Dat is waar ons onderwijshart sneller van gaat kloppen, kinderen in de school.  

 

De kinderen houden zich de hele dag goed aan alle afspraken. Handen worden gewassen, we letten erop 

dat we elkaar de ruimte geven, in de klas, op de gang en buiten. 

 

Alle ouders, opa’s en oma’s en anderen houden zich ook goed aan alle gemaakte afspraken. We willen 

iedereen daar graag voor bedanken.  

 

Het eenrichtingsverkeer via het freerun veldje en de sportvereniging verloopt goed. Denkt u er ook aan om 

dit na schooltijd te doen?  Zo geven we elkaar de ruimte.    

 

Bidons voor alle leerlingen 

Aan alle leerlingen van de ISOB-scholen, 

 

De ISOB (het bestuur van jouw school) bestaat dit jaar 20 jaar. En wie jarig is, 

trakteert! Eigenlijk wilden we dit doen  de Koningsspelen maar dat kon niet 

doorgaan door het coronavirus.  

 

Maar deze week is het ook een beetje feest, want iedereen gaat weer naar 

school! Daarom willen wij jullie deze week trakteren, een cadeautje van ons voor 

jullie. We zijn blij dat jullie er weer zijn en wensen iedereen veel plezier! 

 

Robert Smid 

Directeur-bestuurder 

 

Opmerking over de flesjes: deze zijn alleen geschikt voor koude dranken. Bij het gebruik van warme 

dranken worden de flesjes erg heet.  

 

 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. Bij de start van de dag, voor het 

eten en drinken, na het buitenspelen etc.   

- De kinderen van groep 1-2 zoveel mogelijk makkelijk 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.  

- De toiletten worden halverwege de dag uitgebreid schoongemaakt door 

een teamlid. 

- De deurklinken worden tevens halverwege de schooldag schoongemaakt.  

- Ouders of leerkrachten maken de tafels en stoelen aan het einde van de schooldag schoon.  

- Schoonmaakbedrijf Ranko maakt daarna de school uitgebreid schoon.  

 

Alle bovenstaande afspraken verlopen soepel en goed. We willen iedereen van harte bedanken voor de 

medewerking en hulp!  

 

 



Update schoolreis 

Ook voor de activiteiten die door de (werkgroepen van de) ouderraad worden georganiseerd gelden de 

richtlijnen uit het protocol dat is opgesteld door de PO-raad, welke wordt gevolgd op de 2master.  

 

Specifiek is de volgende maatregel van kracht:  

 

· Groepsactiviteiten zoals schoolreisjes, vieringen en excursies gaan niet door.  

 

De gemaakte plannen en afspraken zullen waar mogelijk worden geannuleerd of in overleg met de 

aanbieder naar volgend jaar worden doorgeschoven.   

 

Op een later tijdstip zal, afhankelijk van de op dat moment geldende maatregelen, de schoolreis alsnog 

georganiseerd worden of zal het resterende budget gereserveerd 

worden voor het programma van het komende schooljaar  

 

Mochten hier specifieke vragen of suggesties over zijn dan horen wij het 

uiteraard graag.   

 

Met vriendelijke groet,  

 

De Ouderraad  

 

 

 

Inloop op het schoolplein 

Tijdens de inloop op het schoolplein tussen 08.20 en 08.30 uur mogen de kinderen van de groepen 4 t/m 8 

(bovenverdieping) vanaf maandag zelfstandig naar de klas lopen. De kinderen lopen goed op de gangen 

en volgen de hygiëne afspraken goed op.  

De kinderen van de groepen 1 t/m 3 worden, net zoals afgelopen week, door de leerkrachten op het 

schoolplein opgewacht.   

 

Goed controleren 

Om de risico’s op verpreiding van het coronavirus te minimaliseren, vragen we u dagelijks uw kind te 

controleren op verhoging/koorts/verkoudheid en/of hoesten. Als uw kind een van bovenstaande 

symptomen heeft, houdt u uw kind thuis! Mochten we op school constateren dat een kind toch hoest, niest 

of een neusverkoudheid heeft, dan bellen we direct de ouders en dient het kind direct opgehaald te 

worden. Hartelijk dank voor uw medewerking. Voor onze en uw gezondheid rekenen we erop dat u zich 

hier allemaal goed aan houdt. 

 

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 15 mei     ’t Scheepsjournaal nr. 9 

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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