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Beste ouders/verzorgers, 

 

 

We zijn begonnen!…. 

Het team is deze week begonnen met het opstarten van het schooljaar. We hebben veel zin om 

aanstaande maandag alle kinderen weer in de school te ontvangen. 

In dit Scheepsjournaal ontvangt u informatie over de start van het schooljaar, mede in het licht van het 

geldende protocol voor basisscholen m.b.t. de coronamaatregelen. Zoals u gisteren in de brief van de ISOB 

heeft kunnen lezen is er een nieuw protocol. De organisatie van de maatregelen is vergelijkbaar met voor 

de zomervakantie.  

 

 

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

We willen u nog steeds verzoeken om buiten het hek te blijven en het schoolplein en de school zonder 

afspraak of specifieke reden niet te betreden. De eerste schoolweek worden alle leerlingen op het 

schoolplein opgevangen door hun eigen leerkracht. Vanaf week 2 mogen de kinderen van groep 4 t/m 8 

zelfstandig de school betreden. We organiseren dit als volgt:  

 

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

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

deze leerlingen erg jong zijn willen we bij deze nogmaals 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 voor en na schooltijd bij het hek door te lopen en 

de looproute via het freerun veldje aan te houden. Zo houden we een eenrichtingsverkeer. Geef elkaar de 

ruimte.  

 

Na schooltijd gaan de leerlingen van groep 1 t/m 3 onder begeleiding van de leerkracht aan de 

achterzijde van de school naar buiten. De groepen 4 t/m 8 gebruiken de deur aan de voorzijde van de 

school.  

 



 

Kleine wijziging in de teambezetting groepen 4-5 en 7-8 

Groep 4-5 zal 4 dagen in de week een deel van de dag worden gesplitst. De leerlingen krijgen op deze 

wijze afzonderlijk van elkaar les in een aantal instructievakken. Esther Kunis en Judith Lenting zullen deze 

lessen verzorgen aan groep 4 en Martine Koster en Loes Klijn aan groep 5. 

 

Loes Klijn zal komend schooljaar naast Pauline Visser lesgeven aan groep 7-8. Beide collega’s zijn ervaren 

bovenbouw leerkrachten en zij hebben veel zin in het nieuwe schooljaar. De werkdag van Loes zal op 

maandag zijn, Pauline is de overige dagen van de week aanwezig. Pauline werkt een aantal weken per 

schooljaar fulltime. Aanstaande maandag, op de eerste schooldag is Pauline zelf in de groep aanwezig.  

 

Voor de verduidelijking ons team in schema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  betreft een deel van de dag 

**Anneke en Ank werken om de week op woensdag.  

 

 

Gymrooster 

De gymlessen kunnen zowel buiten als binnen plaatsvinden.  

Het gymrooster gaat vanaf dinsdag 18 augustus in.  

Maandag:      Donderdag: 

Groep 7-8: 08.30- 09.40 uur  Groep 4-5:  12.15-13.30 uur 

Groep 4-5: 12.15- 13.30 uur  

 

Dinsdag:     Vrijdag: 

Groep 6: 12.15-13.30 uur  Groep 3: 12.15-14.00 uur (blokuur) 

 

Woensdag:          

Groep 6: 12.15- 13.05 uur 

Groep 7-8: 13.05- 14.00 uur  

 

Belangrijk: Zorgt u ervoor dat uw kind gymschoenen heeft (GEEN zwarte zolen) en gymkleding (korte broek 

+ t-shirt). 

 

 

Vooraankondiging startgesprekken 

In de week van maandag 31 augustus zullen startgesprekken plaatsvinden met de leerkracht van uw kind. 

Tijdens dit gesprek kunt u kennismaken met de leerkracht en wordt de voortgang van uw kind met u 

besproken.  

 

 

 

 

Groep maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

1/2A Ineke Mandjes Ineke Mandjes Ineke Mandjes Judith Lenting Ineke Mandjes 

1/2B Ank Schouten Ank Schouten 

Ank 

Schouten/Anneke 

van Velzen** 

Anneke van Velzen Anneke van Velzen 

3 Janine Booij Janine Booij Janine Booij Karolien Roodhart Karolien Roodhart 

4-5 

 

Martine Koster 

Esther Kunis* 

 

Loes Klijn 

Esther Kunis* 

 

Loes Klijn 

Esther Kunis*  

 

Martine Koster  
Martine Koster 

Judith Lenting* 

6 

 

Ilse Veen 

 

 

Ilse Veen 

 

 

Ilse Veen 

 

 

Ilse Veen Ilse Veen 

7-8 
Loes Klijn 

Lisette de Haan* 

Pauline Visser 

Lisette de Haan* 
Pauline Visser 

Pauline Visser 

Lisette de Haan* 

Pauline Visser 

Lisette de Haan* 



 

 

Schoolreisjes en kamp groep 8 

U heeft gisteren in de brief van de ISOB kunnen lezen dat het 

organiseren van schoolreisjes en schoolkampen op dit 

moment niet zijn toegestaan. Dit is geldend voor het de 

overige maanden van 2020. We hebben de activiteiten 

verschoven naar het einde van het schooljaar en we hopen 

van harte dat dit dan wel mogelijk is. Uiteraard wordt het 

schoolreisgeld niet dubbel geïncasseerd. U ontvangt op een 

later tijdstip van de ouderraad (OR) informatie m.b.t. het geld 

dat reeds is betaald.   

 

 

 

 

RIVM maatregelen leerkrachten 

Een leerkracht met neusverkoudheid, hoesten, moeilijk ademen/benauwdheid of tijdelijk minder ruiken en 

proeven blijft thuis. Bij aanhoudende klachten of meerdere van de eerder genoemde klachten wordt een 

leerkracht getest op corona. De test en de uitslag zijn voor medewerkers in het onderwijs snel beschikbaar. 

Wegens de privacy van de leerkracht zullen wij u alleen informeren als een leerkracht positief op corona 

wordt getest. U kunt erop vertrouwen dat wij het protocol zorgvuldig volgen. Leerkrachten die na een 

ziekmelding weer aan het werk zijn hebben geen klachten meer.  

Dus geen bericht = goed bericht.  

 

Het bovenstaande kan betekenen dat we het komende jaar te maken krijgen met veel zieke leerkrachten.  

 

Zoals u weet hebben we in Nederland te maken met een leraren tekort. Dit betekent dat leerkrachten die 

ziek zijn mogelijk niet worden vervangen. De groep van de betreffende leerkracht heeft die dag dan 

helaas geen les.  

 

 

RIVM maatregelen leerlingen 

Een leerling met de volgende klachten blijft thuis: 

-Neusverkoudheid 

-Hoesten 

-Moeilijk ademen/benauwdheid 

-Tijdelijk minder ruiken en proeven 

-Een leerling met koorts boven 38 graden Celsius 

 

Inmiddels zijn er aankondigingen door het RIVM gedaan dat leerlingen met verkoudheidsklachten onder de 

6 jaar wel naar school mogen. Wij willen u vragen om in dat geval contact op te nemen met de leerkracht, 

dan kunnen we in samenspraak besluiten of uw kind wel of niet naar school kan komen. We willen zoveel 

mogelijk voorkomen dat de leerkrachten verkoudheidsklachten ontwikkelen. Aangezien een leerkracht dan 

niet meer mag werken en een groep dan zo mogelijk geen onderwijs op school kan ontvangen.  

 

Daarnaast vertrouwen we erop dat iedereen zijn verantwoording neemt m.b.t. quarantaine regels. Dit voor 

het geval u net teruggekeerd bent uit oranje vakantiegebieden of te maken heeft met 

coronabesmettingen in uw omgeving.  

 

Bij twijfel kunt altijd bellen met de school voor overleg.  

 

 

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 van school thuis te doen. We verwijzen voor meer informatie naar de 

bijlage > laatste pagina. 

 

 

 

 

 



 

Afspraken rondom hygiëne 

- Voor schooltijd uw kind thuis naar het toilet laten gaan. 

- Elke groep maakt gebruik van een eigen toilet. 

- Alle kinderen houden hun eten en drinken onder schooltijd in hun eigen tas. 

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

regelmatig hun handen reinigen met desinfecterende hand gel of met water en zeep. 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 makkelijk zittende kleding aan. Zij moeten zoveel 

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

- De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 wassen gedurende regelmatig hun handen met water en 

zeep of met een desinfecterende hand gel.  

- Het schoonmaakbedrijf Ranko verzorgt elke dag een uitgebreide schoonmaak.   

 

 

 

 

Bedankt! 

In 't laatste Scheepsjournaal heeft een stukje gestaan om 

iedereen te bedanken voor hun inzet tijdens de Corona-tijd. 

Maar ik wil de ouders die zich 8 weken lang zich hebben 

ingezet om de klassen schoon te maken even apart 

bedanken! Elke schooldag hebben jullie ervoor gezorgd dat 

in alle groepen de tafels/stoelen etc. ontsmet werden. Dat 

scheelde mijn collega's heel veel werk en het werd erg 

gewaardeerd😊 Voor nu is de hulp niet nodig, Ranko zal de 

school na schooltijd schoonmaken. Maar misschien in de 

toekomst mag ik weer een beroep op u doen, mocht dat 

nodig zijn? Nogmaals dank! Groetjes Wilma Visser. 

 

 

Agenda 

Ma 17 aug.   Eerste schooldag   

Di 18 aug.   Verspreiding bijlage schoolgids     

Ma 31 aug t/m vr 4 sept. Startgesprekken 

Ma 14 sept.   MR-vergadering 19.30 uur 

Ma 28 sept.   Studiedag > kinderen zijn vrij! 

 

Bijlage 

- Informatie over luizencontrole 

 

 

                               

 

 

 

 

 

E-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/


BIJLAGE  

 

 


