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Beste ouders/verzorgers, 

 

Het zal u niet ontgaan zijn, maar in verschillende media komt steeds naar voren dat de kerstvakantie 

mogelijk een week eerder zal beginnen. Hoewel dit nog niet zeker is, hebben we de kerstactiviteiten wel 

een week naar voren verschoven, zodat deze door kunnen gaan. U kunt dit in dit Scheepsjournaal lezen. 

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

 

 

Kersfeest!  

Op donderdag 16 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!   

 

Wilt u uiterlijk woensdag 15 december het volgende meegeven in een tas voorzien van naam (zowel de tas 

als onderstaande): 

o een bord 

o bestek: vork, mes, lepel 

o een beker             

 

We vinden het leuk als de kinderen op 

donderdag 16 december een kerst outfit 

zoals een kersttrui, kerstmuts of iets anders 

feestelijks aan doen.  

De leerlingen hoeven deze dag alleen eten 

en  drinken mee te nemen voor de lunch. 

 

 

 

 

Als de scholen toch open blijven, dan zullen we in de laatste schoolweek ook 

een aantal gezellige kerstactiviteiten doen. Dan kunt u denken aan 

kerststukjes maken in de bovenbouw of andere creatieve invullingen.   

 

 

 

 

 

 

#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 leerkracht groep 5-6 

Vanaf januari 2022 zal Michelle Cooper ons team versterken. Michelle zal op 

donderdag en vrijdag les gaan geven aan groep 5-6. Op maandag 20 

december komt zij kennismaken met de leerlingen van groep 5-6 en met het 

team. We kijken erg uit naar haar komst! 

 

Middels dit bericht stelt zij zich aan u voor… 

Als nieuwe leerkracht op basisschool De Tweemaster wil ik mij graag even 

voorstellen. 

 

Mijn naam is Michelle Cooper en ik woon samen met mijn gezin in Katwoude.                                

Ik ben al heel wat jaren werkzaam in het onderwijs. Vanaf januari start ik bij De 

Tweemaster en ben ik op donderdag en vrijdag te vinden in groep 5-6.   

Juf Loes en ik zijn al eerder collega’s geweest en kennen elkaar dus al goed.  

Wij gaan er samen met de kinderen een leuk schooljaar van maken! 

  

Binnenkort kom ik even langs om kennis te maken met de school, de klas en mijn nieuwe collega’s en 

wellicht zien jullie mij dan rondlopen. 

  

Ik kijk er naar uit om jullie te mogen ontmoeten en om op De Tweemaster te mogen werken. Voor nu wens 

ik jullie alvast fijne feestdagen en tot ziens in het nieuwe jaar! 

  

Groetjes , 

Juf Michelle 

 

 
 

 

genda 

do 16 dec   Kerstfeest   

do 16 dec   ’t Scheepsjournaal nr. 6 

 

 

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. 
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