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Beste ouders/verzorgers, 

 

 

De komende maanden worden weer spannend. De coronabesmettingen stijgen opnieuw en de 

maatregelen worden strenger. We vragen iedereen om zich te houden aan de maatregelen. Zo houden 

we elkaar gezond. Op school gaan de kinderen ontspannen naar school, de sfeer is goed, we zien veel 

blijde gezichten. Tijdens de opening van de kinderboekenweek hebben de kinderen gewisseld van groep 

om te luisteren naar een verhaal naar eigen keuze, het was erg gezellig. Aankomende vrijdag houden we 

weer een boekenmarkt. U heeft hier al informatie over ontvangen, we hopen op een gezellige middag met 

veel mooie boeken.  

 

Studiedag 28 september jl. 

Op de studiedag van maandag 28 september jl. heeft het team 

een dagdeel training gehad op het gebied van “Close Reading 

en Close Listening.” Dat is een vorm van begrijpend lezen en 

begrijpend luisteren, waarbij het begrijpend luisteren voornamelijk 

wordt toegepast in de onderbouw. Tijdens deze aanpak staat een 

tekst of een prentenboek centraal. In drie lessen gaan de 

leerlingen met de leerkracht de tekst steeds verder uitdiepen 

middels opdrachten en werkvormen. We vonden het een zeer 

inspirerende ochtend. De komende periode gaat het team deze 

werkwijze toepassen. Op de studiedag van 25 november vindt de 

vervolgtraining plaats.  

 

 

Dupliceren van foto’s 

Bij deze doen we de oproep om geen foto’s te dupliceren vanaf de schoolapp. De foto’s die geplaatst 

worden in onze beveiligde schoolapp publiceren we bewust niet op de website of in andere media in 

verband met de privacy wet. Op deze foto’s staan namelijk kinderen of groepen afgebeeld. Zo krijgt u een 

goede indruk van de school en van een activiteit. Echter zijn dit geen openbare foto’s.  

Kortom we vragen u dringend geen foto’s te dupliceren (delen met anderen/verspreiden op social media)!  

 

 

Mediatoren 

Afgelopen dinsdag hebben onze nieuwe mediatoren na een training van 3 keer, hun diploma ontvangen. 

Na de herfstvakantie gaan zij met kinderen die een conflict of onenigheid hebben in gesprek om samen tot 

een goede oplossing te komen. We zijn trots op deze leerlingen die zich in willen zetten voor een fijne sfeer 

op school! 

 

 



   
 

   
 

 

De activiteiten op 18 oktober a.s. in De Groene Zwaan gaan niet door! 

In het vorige Scheepsjournaal hebben wij de leuke activiteit rondom de kinderboekenweek in de Groene 

Zwaan aangekondigd. Wegens de strengere coronamaatregelen gaat dit helaas niet door.  

 

 

Debat ISOB en fractieleider Asscher een succes 

Fractieleider Lodewijk Asscher van de PVDA was 

afgelopen maandag te gast in het Clusius College bij een 

debat van de ISOB over verbeterpunten voor het 

onderwijs op de basisscholen. Deze punten zijn eind 

januari opgenomen in een manifest dat door de18 ISOB-

scholen is opgesteld. Asscher was toen verhinderd om het 

debat bij te wonen, dat nu aan de hand van tien 

stellingen maandag op de Dag van de Leraar werd 

gehouden. Uiteraard nam de politicus het manifest na het 

debat graag in ontvangst. 

Directeur-bestuurder Robert Smid, die leerkrachten, 

directeuren (waaronder Nadine Groot) en ouders voor 

deze bijeenkomst had uitgenodigd, zei na afloop: ,,Ik 

vond het een zeer geslaagde middag. Het is heel zinvol en juist in deze coronatijd van belang dat ons 

manifest onder de aandacht van de landelijke politiek wordt gebracht.” 

Onderwijswethouder Ron de Haan was ook aanwezig en reageerde als volgt: ,,Je denkt dat je alles van 

onderwijs weet, maar er is nog een hoop te leren.” 

 

 

Alvast een fijne herfstvakantie toegewenst! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Agenda  

Vr 09 okt.   Boekenmarkt 

Ma 12 okt-16 okt.  Herfstvakantie 

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. 
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