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Beste ouders/verzorgers, 

 

Gisteren heeft u informatie ontvangen over het Sinterklaasfeest dat we aanstaande vrijdag samen vieren. 

We hebben er veel zin in en we zullen veel foto’s in de schoolapp zetten. Met daarbij de vraag om deze 

foto’s niet te dupliceren. In dit Scheepsjournaal kunt u een vooraankondiging van het kerstfeest lezen. 

Wegens de coronamaatregelen hebben we aanpassingen moeten doen, maar samen met het team 

hebben we een mooie decembermaand georganiseerd!  

 

Vooraankondiging kerst 

Oproep lichtjes 

In samenwerking met de ouderenorganisatie RSWP Alkmaar 

gaan we voor (eenzame) ouderen in de omgeving van De Rijp 

en de andere dorpen in het buitengebied mooie kerstlichtjes 

maken. We roepen iedereen op om twee glazen potjes 

(bijvoorbeeld jam potje) per kind te sparen en op maandag 14 

december mee te geven aan uw kind(eren).  

 

Kerstontbijt 

Wegens de coronamaatregelen wordt het kerstfeest dit 

schooljaar aangepast. Door de extra reisbeweging in de avond van huis naar school en weer terug 

hebben we besloten om dit schooljaar geen kerstdiner te doen.  

 

In plaats daarvan organiseren we op donderdag 17 december een kerstontbijt. Om het ontbijt feestelijk, 

speciaal en veilig te organiseren hebben we restaurant "Bij Ernst" gevraagd om voor alle kinderen ontbijtjes 

te verzorgen. De ontbijtjes worden door de ouderraad en school betaald. De eigenaar van het restaurant 

Ernst van de Baan (vader van Britt uit groep 8) verzorgt de ontbijtjes heel graag!  

 

Kerststukjes groep 6 t/m 8 

De kinderen van groep 6 t/m 8 maken op woensdag 16 december kerststukjes. De ervaring leert dat deze 

groepen de kerststukjes zonder extra hulp kunnen maken. Om deze reden hebben we gekozen voor deze 

groepen.  

 

Kerstcircuit 

Op donderdag 17 december doen we na het kerstontbijt een kerstcircuit met verschillende creatieve 

activiteiten. De kinderen van groep 6 t/m 8 zullen gekoppeld worden aan een leerling uit groep 1 t/m 3. In 

tweetallen kunnen de kinderen een creatieve activiteit kiezen. Zo maken we er samen een mooi kerstfeest 

van! 

 

Volgende week ontvangt u een overzichtelijke brief, met alle data en praktische zaken op een rijtje.  

 

 

 
 

 

 

 



   
 

   
 

 

 

GGD informatienummer Corona 

De afgelopen periode hebben we gemerkt dat ouders en collega’s door de GGD verschillend zijn 

voorgelicht over het coronavirus. Dit m.b.t. quarantaine perioden en bijvoorbeeld het verzoek tot testen. 

Om deze reden hebben wij contact opgenomen met de GGD en zij adviseren om bij twijfel altijd contact 

op te nemen met het onderstaande nummer: 

 

Landelijk telefoonnummer informatie corona 

Heeft u vragen over het coronavirus? Via het (gratis) landelijk informatienummer 0800-1351 kunt u al uw 

vragen stellen. Dit nummer is dagelijks bereikbaar tussen 08.00 en 20.00 uur. 

 

 

De Vreedzame School – schoolafspraken komende weken 

 

30 nov t/m 13 dec we spelen samen, iedereen mag meedoen 

14 dec t/m 10 jan we ruimen gebruikte spullen op en houden de school netjes 

11 jan t/m 24 jan we praten op gewone toon en overleggen zacht met elkaar 

 

 

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? 

 

 

 

Lege batterijen 

Onze batterijenbakken zijn geleegd en de opbrengst was 114 kg batterijen!!! Deze vertegenwoordigen een 

waarde van € 28,50 waarvan wij bijvoorbeeld speelmateriaal kunnen aanschaffen. BEDANKT!  

 

Lege batterijen? Uw batterijen zijn geld waard! 

DUS   …….. LEVER UW LEGE BATTERIJEN IN OP SCHOOL 

 

Agenda  

Vrij 4 december    Vieren Sinterklaasfeest 

Do 17 december   Kerstontbijt + kerstcircuit 

Vrij 18 december   Vanaf 12.00 uur Kerstvakantie 

Ma 21 dec t/m vrij 1 jan. 2021  Kerstvakantie 

Ma 4 januari 2021   1e Schooldag 2021 

 

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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