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Beste ouders/verzorgers, 

 

De eerste schoolmaand zit erop, we zijn goed gestart. De kinderen zijn gisteren allemaal op schoolreis 

geweest, het was een mooie en geslaagde dag! 

 

Corona maatregelen 

De corona maatregelen zijn landelijk versoepeld. Dit geldt niet voor de scholen. We zijn nog steeds 

ontzettend voorzichtig om het onderwijs voor alle leerlingen zoveel mogelijk door te kunnen laten gaan. Zo 

is blijft de schoolorganisatie ongewijzigd en hopen we gedurende het schooljaar op afspraak met u de 

school meer toegankelijk te maken. U kunt daarbij denken aan bijvoorbeeld fysieke oudergesprekken. We 

hebben tijdens de afronding van afgelopen schooljaar gezien hoe kwetsbaar een schoolorganisatie is. We 

rekenen op uw begrip.  

 

Ziekmeldingen leerlingen 

We vragen u om uw kind telefonisch ziek te melden door tussen 07.45 en 8.15 uur naar school te bellen. De 

leerkrachten gebruiken voor en onder schooltijd niet hun mail of mobiel.  

Daarnaast verzoeken wij u namens het team om de mobiele nummers van de leerkrachten niet buiten 

werktijden en werkdagen te gebruiken. U kunt de leerkrachten bereiken via de mail of de schooltelefoon. 

Door de coronacrisis en het thuisonderwijs is dit enigszins vertroebeld.    

 

Ziekmeldingen leerkrachten 

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

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

dan helaas geen les. Ook dit schooljaar hebben wij hier al voor gestaan. We vragen u om nu al na te 

denken over oplossingen en elkaar eventueel te helpen en te ondersteunen.      

 

 

Studiedag op maandag 27 september a.s. 

Op de studiedag van aankomende maandag 27 september krijgt het team een dagdeel training 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 hebben vorig schooljaar een 

starttraining gedaan, we geven hier dit schooljaar een gevolg aan. De komende periode gaat het team 

deze werkwijze toepassen.  

 

 
 



   
 

   
 

 

 

AVG en toestemmingsverklaring  

Bij de inschrijving hebt u middels het toestemmingsformulier aangegeven waarvoor we beeldmateriaal van 

uw kind wel/niet mogen gebruiken. Deze toestemming geldt voor de hele schoolperiode van uw kind op 

de Tweemaster. Wanneer u dit tussentijds wilt wijzigen, kunt u dat schriftelijk aan ons doorgeven. 

 

Bezoek nieuwe burgemeester Alkmaar 

De nieuwe burgemeester van Alkmaar mevrouw Anja Schouten komt ons gebouw “De Pauw” bezoeken. Zij 

zal op woensdag 29 september a.s. van 11.00-12.00 uur een bezoek brengen aan Forte, De Balein en De 

Tweemaster.   

 

 

Kinderboekenweek 

Ook dit schooljaar besteden wij aandacht aan de kinderboekenweek. Het 

thema is WORDEN WAT JE WIL! We zullen veel aandacht besteden aan het 

thema en het lezen in de groepen. En zoals elk jaar krijgt elke groep een 

boek cadeau van de Ouderraad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe penningmeester Ouderraad gezocht: schooljaar 2022-2023 

Een financiële achtergrond of affiniteit met financiën? En je altijd al voor de school in willen zetten? Dan 

ben jij de perfecte nieuwe penningmeester voor de Ouderraad!! Lucas Wassen, de 

huidige penningmeester van de Ouderraad, is voor komend schooljaar op zoek naar een opvolger.  Het 

kost je ongeveer een halve dag per maand.  Nieuwsgierig geworden?  

Stuur een e-mail naar martine.koster@isobscholen.nl  

 

 

Agenda 

Do 23 sept.   Start mediatortraining groep 7-8 

Ma 27 sept.   MR-vergadering 19.30 uur 

Ma 27 sept.   Studiedag > kinderen zijn vrij! 

Wo 29 sept.   Bezoek nieuwe burgemeester Alkmaar 

Ma 15-22 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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