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Beste ouders/verzorgers, 

 

Hartelijk dank! 

In deze laatste nieuwsbrief van dit schooljaar willen we beginnen om alle ouders, opa’s en oma’s hartelijk te 

bedanken voor al hun hulp, betrokkenheid en enthousiasme! Mede dankzij jullie hulp hebben we het 

onderwijs weer nèt even leuker, spannender en bijzonderder kunnen maken. We stellen deze samenwerking 

tussen ouders en team erg op prijs. We willen een aantal ouders van groep 8 nog extra bedanken, zonder 

hun hulp van ouders hadden we in deze periode van het jaar, op zo’n korte termijn geen kamp, musical en 

afscheid kunnen organiseren. We waarderen de enthousiaste betrokkenheid enorm!  

 

Daarnaast willen we u nogmaals bedanken voor de periode van de coronacrisis, voor de inzet tijdens het 

thuisonderwijs en uw begrip voor alle maatregelen! Dank!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activiteiten in de laatste schoolweek 

In deze laatste schoolweek zullen we een aantal feestelijke activiteiten organiseren. De leerlingen van 

groep 8 zullen ook dit schooljaar tijdens de vossenjacht weer verkleed als vos zijn. Tijdens de Vossenjacht 

gaan de kinderen van groep 1 t/m 7 in gemengde groepjes naar hen op zoek. Groep 8 heeft dit schooljaar 

de musical “Sabotage op het spoor” ingestudeerd. Vanavond om 20.00 uur vindt de uitvoering plaats voor 

de ouders van de leerlingen. De musical is afgelopen vrijdag gefilmd, overige familie en vrienden van de 

leerlingen van groep 8 kunnen deze film bekijken.    

 

De komende schoolweek in een overzicht: 

Maandag 5 juli:  Barbecue groep 8 leerlingen en het team. 

   Musical en afscheidsavond groep 8. 

    

Woensdag 7 juli Vossenjacht groep 1 t/m 8.  

   Om 13.45 uur zwaaien we groep 8 met de hele school uit. 

Vrijdag 9 juli:  Om 12.00 uur zijn alle kinderen uit, start van de zomervakantie.   

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

 

 

Luizencape 

De kinderen krijgen de laatste schooldag van dit jaar hun luizencape mee naar huis. De luizencape is 

eigendom van school maar …. het zou fijn zijn als u deze wilt wassen. Voordat u de cape gaat wassen eerst  

graag het naamkaartje eruit halen en bewaren zodat na het wassen het naamkaartje weer terug geplaatst 

kan worden.  

Er zit een waslabel aan de luizencape. Wassen op normaal 

programma 30 graden, niet bleken, niet in de droger, niet 

chemisch reinigen en strijken! En wilt u een mild wasmiddel 

gebruiken om verkleuring tegen te gaan? 

Graag de luizencape op maandag 17 augustus weer 

meegeven, met het naamkaartje er weer in, zodat deze weer 

aan de kapstok gehangen kan worden. 

                                                                       

 

 

Persoonlijk woordje van juf Judith 

Als 19-jarige ben ik ooit begonnen als stagiair op De Tweemaster. Na mijn eindstage kon ik blijven en kreeg 

ik een fulltime baan en een eigen klas.  

Heel wat hobbels en drempels moesten er genomen worden, maar ik zette door. Lunchen bij de kinderen 

thuis om de band zo snel mogelijk zo goed mogelijk te ontwikkelen. Het bleek een succes!  

Nog jarenlang ging ik lunchen bij de kinderen thuis en aten zij in groepjes bij mij in de klas (pannenkoeken). 

Wat heel gezellig was! 

 

Heel wat schoolreisjes zijn er geweest, Koninginnedagen, later werden dat Koningsdagen, sportdagen, 

vossenjachten, etc.  

Tussen al deze ‘feesten’ door, werd er natuurlijk ook nog geleerd. Nieuwe methodes, nieuwe methodieken, 

nieuwe collega’s en dus ook weer nieuwe inzichten en afspraken.  

 

Onderwijs maak je samen. Een school is een dynamische werkplek. Ieder jaar weer ga je op ontdekkingsreis 

samen met de kinderen en hun ouders. Dat is ontzettend leuk! 

 

Helaas was het niet alleen maar leuk… 

In de zomer van 2010 bleek een jongen uit mijn klas ongeneeslijk ziek. In deze verdrietige en moeilijke tijd 

zag ik hoe veerkrachtig en dapper jonge kinderen zijn. Ik ben nog steeds heel trots op ‘mijn klas’ van toen.  

 

Nu, na bijna 20 jaar verbonden te zijn geweest aan De Tweemaster, ga ik dit schip verlaten. Ik zet koers naar 

Oosthuizen, naar openbare basisschool De Koningsspil.  

Ik kies het ruime sop en ga een nieuwe uitdaging aan, op een nieuwe school en in een nieuwe omgeving. 

Ik vind het erg spannend, maar ik heb er vooral heel veel zin in! 

 

Lieve (oud-)leerlingen van de Tweemaster, ouders,  

collega’s en iedereen die ik vergeet: 

 

Bedankt voor de fijne tijd hier in De Rijp en wie weet tot ziens! 

Ik wens jullie alle goeds! 

 

Liefs, Judith Lenting-Bonhof 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

 

 

Coronamaatregelen 

Inmiddels zijn er versoepelingen doorgevoerd, we zijn daar net als iedereen ontzettend blij mee. We zullen 

bij de start van het nieuwe schooljaar de maatregelen op school niet direct loslaten. In eerste instantie 

zullen we de maatregelen die we nu hanteren in stand houden. Zo weten de kinderen goed waar zij aan 

toe zijn. Daarnaast vinden we het belangrijk om af te wachten of de versoepelingen in stand blijven staan, 

om onrust bij een ieder, maar vooral onze leerlingen te voorkomen.  

In de zomervakantie op donderdag 19 augustus kunt u het eerste Scheepsjournaal van het nieuwe 

schooljaar verwachten.  

 

Vakantierooster en studiedagen 

Vakanties: 

Herfstvakantie  Ma 18 oktober 2021  t/m Vr 22 oktober 2021 

Kerstvakantie  Ma 27 december 2021 t/m Vr 07 januari 2022 

Voorjaarsvakantie Ma 21 februari 2022 t/m Vr 25 februari 2022 

Goede Vrijdag  Vr 15 april 2022 

Pasen   Ma 18 april 2022 

Meivakantie  Ma 25 april 2022 t/m Vr 6 mei 2022 (incl. Koningsdag) 

Hemelvaartsdag Do 26 mei 2022  t/m Vr 27 mei 2022 

Pinksteren  Ma 6 juni 2022 

Zomervakantie Ma 18 juli 2022  t/m Vr 26 augustus 2022 

(start schooljaar 22/23 op maandag 29 augustus 2022) 

 

*Vrijdag 24 december 2021 zijn de kinderen vanaf 12.00 uur vrij (in plaats 

daarvan zijn ze in die week  tijdens het kerstdiner op school van 17.00 – 19.00 

uur ; datum nog te bepalen) 

*Vrijdag 15 juli 2022 zijn de kinderen vanaf 12.00 uur vrij (dit is opgenomen in de 

urenberekening van dit schooljaar). 

 

Studiedagen (hele dag vrij):  

Maandag 27 september 2021  

Donderdag 25 november 2021 

Vrijdag 18 februari 2022  

Woensdag 23 maart 2022 

Dinsdag 28 juni 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda  

Ma 5 juli    Musical en afscheidsavond groep 8 

Wo 7 juli   Vossenjacht 

    Uitzwaai moment groep 8 om 13.45 uur 

Vrij 9 juli   12.00 uur start Zomervakantie 

Do 19 aug   ’t Scheepsjournaal 1  

Ma 23 aug   Eerste schooldag 


