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Beste ouders/verzorgers, 

 

 

Donderdag 14 april inspectiebezoek 

Deze periode vindt er een inspectieonderzoek plaats bij ons bestuur de ISOB. Het toezicht van de inspectie 

is van de scholen naar de besturen verplaatst. Waarbij de besturen zich moeten verantwoorden t.o.v. de 

sturing en zicht op ontwikkeling bij de scholen. Naast gesprekken met de directeur-bestuurder en andere 

medewerkers van de ISOB zal de inspectie ook verificatieonderzoeken doen op 4 scholen, waaronder de 

Tweemaster. Op donderdag 14 april ontvangen wij twee inspecteurs op school die onderzoek doen  

doormiddel van gesprekken met de directie en interne begeleiding, lesobservaties, documenten 

onderzoek en een gesprek met de leerkrachten. De bevindingen van het onderzoek worden mondeling 

teruggekoppeld naar de directie. Echter, het onderzoeksverslag is gericht op het bestuur de ISOB.    

 

Sponsorloop 

Op vrijdag 22 april organiseren we in samenwerking met 

de Balein een sponsorloop om geld op te halen voor 

Oekraïne. We gaan kijken hoe we het opgehaalde 

bedrag kunnen inzetten. We denken dan aan de 

Oekraïense mensen in de Rijper Eilanden en/of Stichting 

Caritas in De Rijp die zich al jaren inzet voor Oekraïne. De 

kinderen krijgen donderdag een papieren brief mee met 

alle informatie over de sponsorloop en een aftekenkaart 

om sponsoren te werven. We vinden het leuk als de 

leerlingen deze dag in het oranje, rood-wit-blauw of juist 

in het blauw-geel naar school komen. We hopen dat de 

sponsorloop een enorm succes zal worden!  

 

 

Voorjaarslunch 

Vanwege het inspectiebezoek kunnen we op donderdag 14 april geen Paasontbijt doen. Daarom doen we 

een voorjaarslunch op vrijdag 22 april, in de vorm van een buffet.  We starten na de sponsorloop aan 

mooie gedekte tafels in de klassen. 

 

Wilt u donderdag 21 april het volgende meegeven aan uw 

kind(eren): 

· een bord 

· bestek: vork, mes, lepeltje 

· een beker 

· eierdopje (evt.) 

 

Graag in een tas voorzien van naam (zowel de tas als 

bovenstaande). 

 

De inschrijving voor het buffet kan vanaf woensdag 13 april, middels de schoolapp. De leerkrachten zullen 

daar een lijst plaatsen. Doormiddel van een reactie onder het bericht kunt u laten weten wat u gaat 

maken/kopen. Groep 8 zal de voorjaarslunch met juf Pauline bespreken, zij zet geen bericht op de app, 

deze leerlingen zijn zelfstandig genoeg om het zo te organiseren.   

Uiteraard hoeft uw kind op deze dag geen lunch mee te nemen naar school. 

 

We hebben er zin in! Het team en de festiviteitencommissie. 



   
 

   
 

 

 

Sportactiviteiten later dit schooljaar 

In samenwerking met onze gymdocent Frank van de Brom gaan 

we later dit schooljaar een sportdag organiseren voor alle 

kinderen van de school.  

  

 

 

 

 

Inschrijvingen 

Zit uw kind al op school, maar heeft u ook jongere kinderen die straks naar de Tweemaster gaan? Wij 

vragen u vriendelijk deze kinderen dan in te schrijven. Een inschrijfformulier is op te halen bij de 

groepsleerkracht of Nadine. Door middel van de inschrijvingen kunnen we realistische prognoses maken 

van de leerlingaantallen voor de komende jaren.  

 

 

Nieuwe penningmeester Ouderraad gezocht: schooljaar 2022-2023 

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  

 

 

 

Vreedzame School – schoolafspraken komende weken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen: -Palmpasen stokken maken. 

  -Pubquiz 

 

Agenda    

do 7 april   ’t Scheepsjournaal nr. 9 

vrij 15 april   Goede Vrijdag – geen school 

zo 17 en ma 18 april  Pasen 

wo 20 en do 21 april  IEP-eindtoets groep 8 

vrij 22 april   Sponsorloop Stichting Caritas Ukraine-Holland en voorjaarslunch 

ma 25 april t/m vrij 6 mei Meivakantie 

zo 8 mei   Moederdag 

 

 

 

4 t/m 17 april we ruimen gebruikte spullen op en houden de school netjes 

18 april t/m 15 mei we praten op gewone toon en overleggen zacht met elkaar 

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/


   
 

   
 

Kom jij ook?  /  Are you coming?  /  Ти йдеш?  

  

Op zaterdag 9 april gaan we Palmpasenstokken maken!    

Tussen 14.00-16.00 uur, in de Grote Kerk in De Rijp.  

  

Materiaal is aanwezig, maar je mag ook zelf een kruis, versierselen of 

ander materiaal meenemen.  Kosten: een vrijwillige bijdrage is erg fijn!  

  

Het is een oude traditie om in het weekeinde voor Pasen 

Palmpasenstokken te maken. Deze kruisvormige stokken vertellen door 

hun versiering het verhaal van Jezus opstandig.  De stokken worden 

vaak door kinderen gemaakt en in soms ook een feestelijke optocht door 

de straten gedragen. Vaak worden de stokken daarna gegeven aan mensen 

die ziek zijn of op een andere manier een beetje aandacht verdienen. Ook 

kan je de stok een mooi plekje in je eigen huis geven zodat er veel mensen 

van kunnen genieten, bijvoorbeeld voor het raam.   

  

 On Saturday 9 April we will make ‘Palm Easter sticks’!  You are welcome between 2pm-

4pm, in the Grote Kerk   in De Rijp.  

Costs: a voluntary contribution is very nice!  

It is an old tradition to make Palm Easter sticks on the weekend 

before Easter. These cross-shaped sticks tell the story of Jezus 

Christ and Easter.  

The sticks are often made by children and sometimes carried 

through the streets in a festive procession.  

Afterwards the sticks are given to people who are sick or 
 

otherwise deserve a little attention. You can also give the stick a 

nice place in your own home so that many people can enjoy it, for example in front of the 

window.  

  

У суботу, 9 квітня, ми виготовимо «Пальмові пасхальні палички»!  

Ласкаво просимо з 14:00 до 16:00 у Grote Kerk в Де Рійп.  

  

Витрати: добровільний внесок – це дуже приємно!  

  

Виготовляти пальмові пасхальні палички у вихідні перед Великоднем 

– давня традиція. Ці палички у формі хреста розповідають історію 

Ісуса Христа та Пасху.  

Палиці часто виготовляють діти, а іноді їх проносять вулицями 

святковою процесією. Після цього палички дають людям, які 

хворі чи іншим чином заслуговують на увагу. Ви також можете надати 

палиці гарне місце у вашому власному домі, щоб багато людей могли 

насолоджуватися нею, наприклад, перед вікном.   



   
 

   
 

 


