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Beste ouders/verzorgers, 

 

U heeft gisteren van ons een uitgebreide brief ontvangen over de aangepaste coronamaatregelen op 

school. We vinden het heel erg fijn dat de maatregelen zijn aangepast, aangezien de schoolsituatie 

onwerkbaar werd en veel spanningen met zich meebracht. Dit gold voor de leerlingen, leerkrachten, 

schoolleiding en natuurlijk voor u als ouders. Als team proberen we zo nuchter mogelijk met de coronacrisis 

om te gaan, we doen wat we kunnen, we passen de organisatie zo nodig weer aan. Dit alles met een 

groot hart voor het onderwijs en voor onze leerlingen. We willen u bedanken voor uw flexibiliteit, 

organisatievermogen, begrip en steun. Dit ervaren we allen als zeer prettig! De komende periode pakken 

we weer samen op, dat doen we realistisch, nuchter en met gezond verstand.  

 

Naar aanleiding van de langdurige afwezigheid van veel kinderen en soms leerkrachten (door bijvoorbeeld 

quarantaine) hebben we een aantal aanpassingen gedaan in ons jaarrooster. We nemen een langere 

periode de tijd om de Cito toetsen af te nemen in de groepen 3 t/m 8. Om deze reden hebben we de 

rapportage gesprekken voor de groepen 3 t/m 7 twee weken verlaat. U kunt dat in dit Scheepsjournaal 

lezen.  

   

Cito toetsen  

De komende periode worden in de groepen 3 t/m 8 de Cito toetsen afgenomen. Onder andere de 

leergebieden begrijpend lezen, rekenen, spelling en technisch lezen worden getoetst. De uitslag van deze 

toetsen wordt met u besproken tijdens het rapportage gesprek in maart. Tijdens de afname van de toetsen 

houden we rekening met de soms langdurige afwezigheid van leerlingen. Hierdoor 

hebben we een langere periode de tijd genomen om de toetsen af te nemen. We 

nemen tot half maart de tijd om bij alle leerlingen de toetsen af te nemen.  

Met uitzondering van groep 8, zij hebben de toets uitslagen nodig voor het bepalen 

van het definitief advies en voor de aanmelding voor het voortgezet onderwijs. Om 

deze reden maken de leerlingen van groep 8 de toetsen in een kortere periode.  

 

 

De rapportagegesprekken 

Wegens de afname van de Cito toetsen hebben we de rapportage gesprekken in de volgende weken 

gepland: 

- Groep 8:  Definitief advies en rapportagegesprek: van 9 februari t/m 17 februari 2022 

- Groepen 3 t/m 7:  Rapportagegesprekken: van 21 maart t/m 1 april 

- Groep 2:   Voortgangsgesprekken: vanaf 28 februari 2022 

- Groep 1:  Voortgangsgesprekken: deze vinden plaats in april. 

 

Zelftesten 

Op school zijn zelftesten beschikbaar voor de leerlingen van groep 6 t/m 8. 

We kunnen als school de zelftesten aanvragen bij de overheid. 

In de nieuwe coronamaatregelen staat veel beschreven over het belang van 

zelftesten. Daarom willen we de zelftesten ook beschikbaar stellen voor de groepen 1 

t/m 5.  Mocht u een aantal zelftesten willen ontvangen, dan kunt u dit vragen aan de 

groepsleerkracht van uw kind. De mailadressen van het team zijn te vinden op de 

website van de school, onder het kopje “team- ons team.”  

 

 

Vreedzame School – schoolafspraken komende weken 

 

 

 

 

 

 

 

17 t/m 30 jan we praten op gewone toon en overleggen zacht met elkaar 

31 jan t/m 13 febr we spelen eerlijk, we houden ons aan de regels 



   
 

   
 

 

Nieuw materiaal bij de groepen 1-2 

We hebben voor de klassen en de bouwhoeken hele mooie materialen 

aangeschaft van o.a. Grimms. Deze materialen prikkelen de fantasie. 

Van de regenboog kunnen de kinderen allerlei verschillende dingen. 

De ene keer wordt het een glijbaan of een brug. De andere keer 

bijvoorbeeld een rups of een zwembad. Er zitten ook poppetjes bij in 

verschillende kleuren van de regenboog. Kinderen kunnen spelen dat 

het een familie is, maar ook bijvoorbeeld een ziekenhuis of de 

bemanning van een schip. 

 

Daarnaast hebben we voor beide groepen ook een fantastisch 

boomhuis (van echte boomstammetjes) aangeschaft. Iedere keer kun 

je er weer een ander huis van bouwen. Hier komen ook nog 

bijpassende glimmende doeken bij. We wensen de kinderen heel veel 

plezier met deze mooie nieuwe materialen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbetering akoestiek in lokaal van groep 4 

De akoestiek in het lokaal van groep 4 is onderzocht n.a.v. klachten over het geluid door de leerkrachten 

en leerlingen in de groep. De conclusie van het onderzoek was dat de akoestiek inderdaad onvoldoende 

was. Groep 4 zit in het lokaal boven de hoofdingang van de school op de eerste verdieping. Het is één van 

de grootste lokalen van de school, met veel ramen. Naar aanleiding van het onderzoek heeft de 

gemeente Alkmaar ervoor gezorgd dat de akoestiek is verbeterd. Er zijn in de kerstvakantie 

geluidsabsorberende wandplaten en plafondplaten geplaatst. Dit tot zeer tevredenheid van de 

leerkrachten en leerlingen! 

 

Agenda    

Do 27 januari   ’t Scheepsjournaal nr. 6 

Vrij 18 februari   Studiedag – geen school 

Ma 21 febr t/m vrij 25 febr Voorjaarsvakantie 

Do 3 maart   ’t Scheepsjournaal nr. 7 

 

 

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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