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Beste ouders/verzorgers, 

 

 

Op school merken we dat het coronavirus dichterbij komt. Er zijn gezinnen in quarantaine gegaan en 

verschillende leerkrachten zijn getest. Doordat het aantal besmettingen landelijk en in onze regio is 

opgelopen zullen wij de komende herfst- en wintermaanden aanpassingen moeten doen in onze 

jaarplanning en in de invulling van de activiteiten. Op deze wijze proberen we iedereen gezond te houden 

en het onderwijs zoveel mogelijk doorgang te laten vinden. Een aantal van deze aanpassingen 

communiceren we in dit Scheepsjournaal. 

 

 

Nieuw protocol basisonderwijs 

Sinds 20 oktober jl. is er een nieuw protocol voor het basisonderwijs gepubliceerd. Deze staat vermeld op de 

website onder publicaties. De werkwijze op school is in grote lijnen niet veranderd, maar wel aangescherpt.  

 

 

 

Sint Maarten 

De kinderen hebben op school mooie lampionnen gemaakt. Het 

feest op 11 november zal in een aangepaste vorm plaatsvinden. 

Op afstand of alleen in de familiekring. De gemaakte lampionnen 

kunnen met een lichtje ook heel decoratief in huis worden 

opgehangen. We zullen op woensdag 11 november met alle 

leerlingen en hun gemaakte lampion een rondje door de wijk 

lopen, zodat de allerjongste met de andere kinderen kunnen 

oefenen. Teamleden zullen dan een gezonde traktatie uitdelen.  

 

 

Decembermaand 

We zijn helaas genoodzaakt om de decemberfeesten dit schooljaar  in aangepaste vorm te vieren. Voor 

sint en de pieten is de school, net als voor de ouders, niet vrij toegankelijk. Dit schooljaar zullen zij daarom 

de cadeautjes voor en na schooltijd op school brengen. We vieren de verjaardag van de Sint uiteraard 

wel, dat doen we op vrijdag 4 december. De groepen 6 t/m 8 doen dit d.m.v. het maken van surprises. 

Overige informatie volgt nog.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

Werkdruk op het team 

Ik wil u informeren over de werkdruk die op dit moment aanwezig is in het onderwijs en in ons team. Het 

komt zeer regelmatig voor dat een leerkracht, vanwege vermoeden van corona bij zichzelf of bij een 

gezinslid, niet aanwezig kan zijn. We proberen dan vervanging te organiseren binnen onze mogelijkheden. 

Tot nu toe is dat gelukkig bijna altijd gelukt. Maar op het moment dat we vervanging met onze eigen 

collega’s organiseren ontstaat er wel een zogeheten domino-effect; werkzaamheden blijven liggen of 

moeten door andere collega’s worden gedaan. Dat maakt de werkdruk voor het hele team erg hoog.  

Op de Tweemaster proberen we elkaar gezond te houden, zonder daarbij het onmogelijke van elkaar te 

vragen.    

Uiteraard is er in veel sectoren sprake van een hoge werkdruk. 

Mijn gedachten en medeleven gaan in het bijzonder uit naar de mensen in de zorg. 

 

Groet Nadine 

 

 

Zet je licht aan  

De donkere dagen zijn weer aangebroken en merken dat er veel 

kinderen zonder licht rijden. Daarom het verzoek; controleer de 

verlichting van de fiets(en) van uw kind(eren) en leer ze dat ze bij 

schemer en donker altijd hun licht aanzetten!!! 

 

 

Wist je dat de kans op een aanrijding met 20% afneemt wanneer je 

goede fietsverlichting hebt? 

 

 

 

 

Onze batterijenbak is weer vol! Iedereen bedankt! 

 

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  

Ma 6 november    Logopedische screening groep 1 en 2 

Ma 9 november   MR vergadering (online in Teams) 

Ma 16 t/m 27 november  Facultatieve oudergesprekken groep 1 t/m 7 op uitnodiging leerkracht 

Vrij 20 november   Logopedische screening groep 1 en 2 

Wo 25 november    Studiedag  Alle kinderen zijn vrij 

 

 

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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