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Beste ouders/verzorgers, 

 

Zoals het kabinet dinsdag heeft besloten, zijn er vanaf morgen flinke versoepelingen van de 

coronamaatregelen. Per 25 februari worden de meeste maatregelen zelfs opgeheven. We informeren u in 

dit Scheepsjournaal over de schoolsituatie.  

 

 Versoepeling 

Een belangrijke versoepeling is dat de isolatieperiode na besmetting wordt verkort naar 5 dagen 

mits je geen klachten meer hebt. Dit kan de druk op het tekort aan leerkrachten ten gevolge van 

de quarantaine mogelijk enigszins verlichten. 

Ondanks dat zal de komende periode nog spannend blijven. Met het verwachte hoge aantal 

besmettingen zal de uitval van leerkrachten ook hoog blijven. De onderbreking van de 

voorjaarsvakantie geeft hierin gelukkig wat lucht. 

 

 Basisregels 

De basisregels blijven gelden. 

Dat betekent handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, geen handen schudden, 

ventileren, met klachten testen en thuisblijven na een positieve test. Daarnaast blijft het dringende 

advies gelden om twee keer per week een preventieve zelftest te doen voor leerlingen vanaf  

groep 6. 

 

 Schooltijden 

Vanaf maandag 28 februari hanteren we voor alle groepen de schooltijden 08.30-14.00 uur. 

 

 Stapsgewijs 

Veel maatregelen verdwijnen, er kan weer veel, maar het virus is nog niet weg. 

Laten we, zeker in het begin, voorzichtig blijven. De rapportgesprekken doen we fysiek, maar ouders 

in de school dat doen we alleen nog op afspraak. Wat betreft het brengen en halen blijft het 

(voorlopig) zoals dit nu gaat.  

 

 Wekelijkse update 

We zullen ook na de voorjaarsvakantie elke woensdag een update sturen over de coronaperikelen 

op school. 

  

 Zelftesten 

Op school zijn zelftesten beschikbaar voor de leerlingen en leerkrachten. 

We kunnen als school de zelftesten aanvragen bij de overheid. 

We stellen de zelftesten nog steeds beschikbaar voor de leerlingen uit alle 

groepen. 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.”  

 

 

 

De rapportagegesprekken 

De rapportagegesprekken zijn in de volgende weken gepland: 

- 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. 

 

De rapportgesprekken zullen fysiek op school plaatsvinden. 

 

 

 



   
 

   
 

SportXlessen groepen 3 t/m 8 

Door de versoepeling kunnen de SportXlessen voor groep 3 t/m 8 op woensdagmiddag 2 maart weer van 

start gaan. U ontvangt voor 2 maart een brief van onze vakdocent gym Frank van de Brom.  

 

 

Yes! We gaan schaatsen! 

Dit jaar helaas niet op natuurijs maar wel op schaatsbaan (binnenhal) De Meent in 

Alkmaar! 

Op woensdag 9 maart gaan we met groep 3 t/m 8 schoolschaatsen i.p.v. de 

gymles. 

Meester Frank zal ook aanwezig zijn in De Meent en heeft leuke activiteiten bedacht 

voor op de schaats. 

Bent u niet in het bezit van eigen schaatsen, dan is er de gelegenheid om een paar 

schaatsen te huren. Dit kost dan wel 5,- euro en is voor eigen rekening. 

Handschoenen zijn verplicht, en voor de jongste kinderen is het raadzaam om hoofdbescherming te 

dragen. 

 

Het schema zal als volgt zijn: groep 3 en 4 van 9.00 tot 11.00 uur en groep 5/6, 7 en 8 

van 11.00 tot 13.00 uur.  

De reistijd bedraagt ongeveer 30 min met de auto naar De Meent.  

 

We zijn op zoek naar enthousiaste ouders die deze dag kunnen rijden naar De  Meent. 

Begeleiding heeft gratis toegang. 

Opgeven kan via de mail bij de leerkracht van uw kind. 

 

Studiedag  

Morgen is er een studiedag. Alle kinderen zijn vrij.  

De teamleden gaan aan de slag met de groepsadministratie. U kunt denken aan de verwerking van de 

Citotoetsen, voorbereiden van de leerling besprekingen en de voorbereidingen voor het rapport.  

 

Fijne voorjaarsvakantie 

We wensen u een hele fijne voorjaarsvakantie toe. 

We hopen dat u kunt genieten van de versoepelingen, 

gewoon iets gaan doen dat wel weer kan. We zien alle 

kinderen weer graag op maandag 28 februari om 08.30 uur 

op school. 

 

 

 

 

 

 

Agenda    

Do 17 februari   ’t Scheepsjournaal nr. 7 

Vrij 18 februari   Studiedag – geen school 

Ma 21 febr t/m vrij 25 febr Voorjaarsvakantie 

Do 3 maart   ’t Scheepsjournaal nr. 8 

 

  

 

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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