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Beste ouders/verzorgers, 

 

In dit Scheepsjournaal kunt u de vooraankondigingen lezen voor een gezellige decembermaand. Nieuws 

over corona sturen we u toe in de wekelijkse corona update.  

 

Sinterklaas 

De school is de afgelopen week weer helemaal in Sinterklaas sfeer gebracht door een aantal behulpzame 

moeders. Bedankt dames!  

De pieten hebben laten weten dat de kinderen woensdag 24 november een (gym)schoen, voorzien van 

naam, mee naar school mogen nemen. Dit geldt voor de groepen 1 t/m7. De leerlingen van groep 8 

krijgen hierover nog een apart berichtje van juf Pauline. Wie weet worden ze gevuld...... 

 

En dan is er ook bericht van Sinterklaas. Sinterklaas heeft laten weten dat hij onze school dit jaar weer een 

bezoekje komt brengen. Hij doet dit op vrijdag 3 december. We verwelkomen de Sint met zijn allen buiten 

op de parkeerplaats bij de hoofdingang. Na deze ontvangst gaat de Sint naar de groepen.   

 

Sinterklaas zal op 3 december een bezoek brengen aan de groepen 1 

t/m 4 en de kinderen van de groepen 5 t/m 8 vieren het feest in hun klas 

met gedichten en surprises. De kinderen hoeven deze dag geen eten en 

drinken mee te nemen voor de ochtendpauze, want dat wordt door 

school geregeld. De kinderen nemen wel hun eigen lunch mee! 

 

We wensen iedereen een gezellig Sinterklaasfeest! 

 

 

Vooraankondiging Kerst 

Kerstfeest! 

Op woensdag 22 december organiseren we het kerstfeest. Dat zal 

starten met een sfeervol ontbijt. Om dit feestelijk, speciaal en veilig (in 

verband met corona) te organiseren hebben we restaurant "Bij Ernst" 

weer gevraagd om dit voor de hele school te verzorgen. Na het grote 

succes van vorig jaar zijn we heel blij dat Ernst dit graag voor ons wil 

doen. 

Groep 8 studeert op dit moment een kerstmusical in. Zij zullen deze 

musical na het ontbijt voor de andere groepen opvoeren. We zien uit 

naar een gezellig en sfeervol kerstfeest!    

 

 

De Kunstkoets 

De kinderen krijgen de komende periode les van een vakdocent beeldende vorming, te weten Mieke 

Rozing. Mieke werkt namens haar bedrijf De Kunstkoets voor alle ISOB scholen. De kinderen gaan de 

komende weken op maandag of vrijdag aan de slag met Mieke aan de hand van het thema “Feest.” Dit 

thema is goed passend bij de decembermaand. De kinderen van groep 1 t/m 4 werken aan een opdracht 

over Sinterklaas. Aansluitend gaan de groep 5 t/m 8 werken over Kerst.       

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

 

Studiedag donderdag 25 november a.s. 

Op donderdag 25 november heeft het team een studiedag, alle kinderen 

zijn dan vrij. Tijdens de studiedag gaat het team aan de slag met een 

vervolgtraining over “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.  

 

 

#zetjelichtaan 

De donkere dagen zijn weer aangebroken. Fietsen in het donker draait 

om zien én gezien worden.  Het is dus heel belangrijk dat de 

fietsverlichting in orde is. 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 u dat de kans op een aanrijding met 20% afneemt wanneer je 

goede fietsverlichting hebt? 

 

 

Vreedzame School – schoolafspraken komende weken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe penningmeester Ouderraad gezocht: schooljaar 2022-2023 

We hebben nog geen aanmeldingen!!! 

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 18 nov   ’t Scheepsjournaal nr. 4 

do 25 nov   Studiedag > geen school 

vr 03 dec   Sinterklaasfeest   

do 16 dec   ’t Scheepsjournaal nr. 5 

 

Bijlage: Oproep oudergeleding GMR 

 

      

8 nov t/m 21 nov we luisteren naar elkaar, stop is stop 

22 nov t/m 5 dec we lopen rustig en zijn stil op de gang 

6 dec t/m 19 dec we spelen samen, iedereen mag meedoen 

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. 

mailto:martine.koster@isobscholen.nl
mailto:info.tweemaster@isobscholen.nl
http://www.de2master.nl/


   
 

   
 

Vacature oudergeleding GMR  

cluster Alkmaar /Graft/de Rijp/ Schermer  

en cluster Bergen/Egmond/Schoorl 

 

Beste ouders van de ISOB scholen, 

Voor onze Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad (GMR) zijn we opzoek 

naar u! 

De GMR behoort uit 8 personen ( 4 oudergeleding en 4 leerkrachten) te bestaan en 

daar zijn nu al geruime tijd 2 vacatures.  

Wilt u meedenken en medezeggenschap hebben over het onderwijs van de ISOB? 

Dus over het onderwijs van uw kind(eren). Meld u zich dan aan! Het is belangrijk om 

toekomstgericht mee te denken en te discussiëren aan het behouden van kwalitatief 

en goed onderwijs voor onze kinderen.  

De GMR komt 7 keer per jaar bijeen in vergadering met de bestuurder van de ISOB,  

2 keer per jaar schuift ook de Raad van Toezicht aan. Tijdens deze vergaderingen 

worden o.a. de volgende boven schoolse onderwerpen besproken: het koersplan, 

de formatie, de begroting, het Nationaal Herstelplan en andere beleidszaken van de 

ISOB. 

De voorzitter van de GMR heeft een filmpje gemaakt over wat de GMR voor een 

ouder inhoudt. U kunt dit filmpje bekijken op GMR wat is dat? Ook op www.isob.net 

kunt u informatie vinden over de GMR. 

Heeft u interesse in een plaats in de GMR? Mail dan met gmr@isobscholen.nl ook 

voor vragen kunt u contact met ons opnemen. 

Wij hopen te kunnen zeggen, tot gauw! 

 

 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dl5dR3vinnIE%26feature%3Dyoutu.be&data=04%7C01%7Ctine.jansen%40isobscholen.nl%7Cd268cb83bc9441b7fa8708d8dce46046%7C0c8501bef4134d34be3317695a2d206e%7C0%7C0%7C637502221162609741%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=lwvF6hgvw6GKZ0YQwzMmJI4W6o1aDs6NspKBWup%2BYe0%3D&reserved=0
http://www.isob.net/
mailto:gmr@isobscholen.nl

