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Beste ouders/verzorgers, 

 

 

Rapportage 

Op vrijdag 18 maart ontvangen de leerlingen hun rapport.  

Aangezien juf Ilse deze week afwezig is krijgt groep 7 het rapport op maandag 21 maart.  

 

De Cito scores zijn vanaf nu niet meer verwerkt in het rapport. U ontvangt deze tijdens het 

rapportagegesprek. U ontvangt de uitslagen met daarbij een grafiek met het ontwikkelperspectief per 

vakgebied. We vinden het belangrijk dat de leerkrachten deze grafieken in het 10 minutengesprek 

toelichten, zodat u de scores zelf goed kunt lezen.  

 

De rapportagegesprekken vinden plaats in de weken van 21 maart t/m 1 april a.s. U ontvangt hiervoor een 

uitnodiging van de leerkracht van uw kind middels de schoolapp. De rapportgesprekken zullen fysiek op 

school plaatsvinden. 

 

 

Ophalen en wegbrengen groepen 1 t/m 3 

Het is vanaf heden toegestaan om op het schoolplein te wachten op uw kind.  

De leerkrachten halen de leerlingen van de groepen 1-2 nog steeds op van het schoolplein. Dat gaat 

overzichtelijk en gestructureerd. De leerlingen zijn hierdoor zelfstandiger geworden en de lessen beginnen 

altijd op tijd.  

 

De leerkrachten brengen de leerlingen van de groepen 1 t/m 3 naar buiten. Zij zullen met de groep op een 

vaste plek op het schoolplein gaan staan. Om het overzicht te behouden willen we u verzoeken om uw 

kind uit de rij op te halen, zodat wij kunnen zien dat alle leerlingen veilig worden opgehaald.  

 

 

  

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.”  

 

 

 

 

 

 

Verkeersexamen 

Op 28 maart a.s. vindt het theoretisch verkeersexamen plaats 

voor de groepen 7 en 8. 

Later dit schooljaar zullen beide groepen ook een praktisch 

verkeerexamen doen. Zodat zij zich goed kunnen redden in het 

verkeer.  

 

We wensen de leerlingen veel succes bij het maken van hun 

examen! 

 

 

 

 



   
 

   
 

 

Studiedag woensdag 23 maart a.s. 

Op woensdag 23 maart is er een studiedag voor het team. Alle kinderen zijn dan vrij.  

De SportXlessen komen deze dag tevens te vervallen.  

 

Ons schoolbestuur de ISOB heeft een studiedag voor alle medewerkers georganiseerd. Tijdens deze dag 

volgen we workshops met collega’s van andere ISOB scholen.   

We kijken ernaar uit om tijdens dit evenement iedereen weer te zien, te spreken en samen inspiratie op te 

doen voor ons onderwijs! 

 

 

Aandacht voor de situatie in Oekraïne 

Op school hebben we uiteraard aandacht voor de situatie in Oekraïne. De afschuwelijke oorlog leeft onder 

de leerlingen, ze zijn daar erg mee bezig. We proberen op school op een begrijpelijke wijze aan de 

leerlingen uit te leggen wat er aan de hand is. Met name in de groepen 7 en 8 gaan we hier dieper op in. 

In de lagere proberen we vooral de veiligheid van onze leerlingen te waarborgen, door het op een voor 

hen begrijpelijke wijze uit te leggen.  

 

In Nederland zijn er verschillende acties op basisscholen ontstaan om geld op te halen of aandacht te 

vragen voor de situatie in Oekraïne. We vinden deze acties mooi, maar wij willen op school “iets” doen dat 

bij onze leerlingen en ons team past. Om deze reden doen we niet met de landelijke acties mee.  

 

Inmiddels is bekend geworden dat er Oekraïense vluchtelingen worden 

opgevangen in hotel de Rijpereilanden. De vluchtelingen worden daar 

voor korte duur opgevangen en komen vooralsnog geen onderwijs volgen 

in De Rijp. Mocht dit in een later stadium wel het geval zijn, dan zullen wij dit 

organiseren in samenwerking met de Balein (scholen en besturen). In het 

verlengde hiervan hebben we besloten om later dit schooljaar een actie 

op te zetten voor de situatie in Oekraïne. Dit doen we in samenwerking met 

de Balein bijvoorbeeld gekoppeld aan een plaatselijke stichting voor hulp 

aan Oekraïne. Of middels een groepje vluchtelingen waarmee we in 

contact gekomen zijn. Zo blijft het voor de kinderen persoonlijk en 

overzichtelijk. Hier staan we als team allemaal achter.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda    

Di 15 maart    ’t Scheepsjournaal nr. 8 

Vrij 18 maart   Uitdelen rapport groep 3, 4, 5-6 en 8 

Ma 21 maart   Uitdelen rapport groep 7 

Ma 21 maart t/m 1 april Rapportage gesprekken groepen 3 t/m 7 

Wo 23 maart   Studiedag, alle kinderen vrij! 

 

  

 

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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