
 

 

Nieuwsflits #9 

vrijdag 26 juni 2020 

Belangrijke data 

Vrijdag 26 juni  Nieuwsflits #9 

Maandag 29 juni Studiedag teamleden. leerlingen zijn vrij. 

Woensdagochtend 1 juli tot en met 

vrijdagmiddag 3 juli 

Schoolkamp groepen 8 te Austerlitz 

Vrijdagmiddag 3 juli ● Extra Nieuwsflits met indeling 

groepen 1-2-3 

● Extra Nieuwsflits met informatie 

Tussenschoolse opvang 

● Rapport #2 mee naar huis. 

In de week van 6 juli ● Facultatieve uitnodiging voor 

rapportgesprekken. groepen 1-6 

● pré-adviesgesprekken groepen 7 

Vrijdagochtend 10 juli Afsluiting schooljaar met leerlingen onder 

schooltijd. 

Dinsdag 14 en woensdag 15 juli Musical groepen 8 in cohorten informatie 

volgt. 

Donderdagmiddag 16 juli Afscheid met ouders en leerlingen van 

groepen 8 op schoolpleinen beide locaties. 

Informatie volgt. 

Vrijdagochtend 17 juli Laatste ochtend onderwijs met aftellen 

om 12:00 uur op beide schoolpleinen. 

Vrijdag 17 juli Nieuwsflits#10 

 

Beste ouders, verzorgers en leerlingen. 

Nog steeds hartelijk dank namens alle leerlingen en teamleden voor het naleven van de 

gemaakte afspraken uit het protocol en het actief volgen van de communicatie vanuit 

school en onze stichting. Hierdoor lukt het goed om samen ons fysieke onderwijs vorm 

te geven. 



 

Langzamerhand worden vanuit het RIVM protocollen aangepast en waar mogelijk 

versoepeld. Zo ook op de Tweemaster. 

Specifiek de ouders van de kleutergroepen hebben hierover apart informatie via Parro 

mogen ontvangen. Verder zien wij dat met enkele aanpassingen het schoolkamp voor 

groepen 8 toch doorgaat en wij de afscheidsmusical laten doorgaan met een aangepaste 

afsluiting voor deze leerlingen en hun ouders. We denken goed na en handelen waar 

mogelijk naar onze beste mogelijkheden in het belang van de veiligheid voor zowel 

leerlingen, ouders en teamleden. Vooral deze laatste groep zorgt ervoor dat het 

onderwijs aan uw kind gecontinueerd wordt.  

Dank voor uw medewerking en samen maken wij er een gepast en zonnig einde van het 

schooljaar van. Op vrijdagochtend (onder schooltijd) 10 juli zullen wij ook met alle 

kinderen een afsluiting van het schooljaar organiseren.  

Mede namens de teamleden. 

Met vriendelijke groet, 

Barbara Rotteveel en Jerry Leepel 

 

Meenemen chromebook en schoolmaterialen 

99 procent van alle uitgeleende materialen zijn retour op school. Fijn om te zien dat met 

het uitlenen van bijna 200 chromebooks en opladers bijna alles retour is. Wilt u nog voor 

de zekerheid kijken voor opladers. Hiervan missen wij er nog 3 per locatie...Het kost de 

school geld om nieuwe aan te schaffen. Hartelijk dank. 

 

Tussenschoolse opvang 

Juf Vera is coördinator op locatie Gerard Doustraat en heeft aangegeven haar 

werkzaamheden in de zorgsector uit te breiden. Helaas gaat zij ons dan ook verlaten. In 

de afgelopen periode zijn wij op zoek gegaan naar vervanging en hebben wij die 

gevonden bij mevrouw Edith van den Boomen. Zij is reeds jaren verbonden geweest aan 

de Tweemaster voor haar dochter Zoë en is ook reeds jaren verbonden als 

overblijfmedewerker aan de Tweemaster. Zij neemt de werkzaamheden over van Vera 

per het nieuwe schooljaar. Welkom nog meer op de locatie Gerard Doustraat en veel 

plezier met de nieuwe taken. 

 

Humanistisch vormingsonderwijs (HVO) www.hvoprimair.nl 

Wij zijn samen met de stichting hvo primair op zoek gegaan naar vervanging van juf 

Petra Westra. Zij was onze vakleerkracht op dit gebied voor leerlingen in groepen 5 tot 

en met 8. Wij hebben in de afgelopen periode goed nieuws ontvangen rondom eventuele 

vervanging. 2 Nieuw opgeleide collega’s vanuit hvo primair staan te trappelen om te 

mogen starten in de periode na de zomervakantie. Wij zullen aan alle ouders van 

leerlingen in de huidige groepen 4 tot en met 7 een brief meegeven met daarin de 

mogelijkheid tot aanmelding voor HVO bij ons op school. Graag zien wij deze zo spoedig 

mogelijk retour bij de groepsleerkracht van uw kind(eren). Bedankt voor uw aanmelding. 



 

Traktaties tot de zomervakantie. 

In samenspraak met de medezeggenschapsraad en personeelsgeleding kiezen wij er 

voor om de traktaties namens jarige kinderen dit schooljaar niet meer toe te staan. 

Waar enigszins hoop bestond bij een enkele leerkracht, maar vooral bij ouders en 

kinderen delen wij u mede dat wij er voor kiezen geen traktaties toe te staan tot de 

zomervakantie. 

Enerzijds heel jammer voor de leerlingen in kwestie die nog jarig zijn voor de 

zomervakantie. 

Anderzijds erg solidair naar de leerlingen die ook niet hebben kunnen trakteren in de 

afgelopen periode en dit ook erg graag hadden willen doen. 

Dank voor uw begrip en medewerking. 

Namens de teamleden, medezeggenschapsraad en directie  

 

Wist u dat? 

… Wij in goed overleg met de leden van de medezeggenschapsraad treden over de te 

volgen protocollen en of gemaakte afspraken. 

… Niet elke casus en of gezinssituatie passend is in de voorgeschreven protocollen.  

… Maatwerk en of luisterend oor hard nodig zijn in deze tijd. 

… Wij veelal adviseren aan ouders om de schoolarts of GGD te raadplegen bij twijfel over 

ziekteverschijnselen. Wij zijn niet medisch opgeleid personeel. 

… Wij rond 8 juni wederom hard moesten werken om de alle kinderen fysiek welkom te 

heten en het was een vergelijkbare organisatie en sfeer net als de eerste week na de 

zomervakantie.  

… Wij de studiedag heel goed kunnen gebruiken om te evalueren op de afgelopen 

periode en vooruit te kijken naar het komende schooljaar. Uw kind is vrij op maandag 29 

juni a.s. Graag tot dinsdag 30 juni. 

… Wij u vragen om goed te blijven praten met uw kind(eren) in deze zeer bijzonder tijd. 

… Wij drukdoende zijn met zorgelijke thuissituaties en de kinderen die zich daarin 

bevinden.  

… wij nog steeds batterijen op beide locaties verzamelen. Dit levert speelgoed-punten 

voor de leerlingen op. Graag deponeren in de ton bij de beide hoofdingangen. 

… Wij zoveel mogelijk “normaal” te doen op de Tweemaster om zodoende het “goed” 

met elkaar te hebben. Helpt u mee? 

 

Fijn weekend gewenst en specifiek aan de leerlingen van groepen 8. Fijn schoolkamp 

gewenst. 

 

 

  



 

SKOL Kinderopvang 

 

Puk heeft vakantie! 

In de zomervakantie hoeven wij op het kinderdagverblijf ons niet te vervelen, want op 

maandag 20 juli starten we met het Puk-thema ‘Puk heeft vakantie’. Tijdens dit hele 

thema bekijken we het prentenboek ‘De gele ballon’. 

De gele ballon is op elke bladzijde te vinden en zweeft 

hoog in de lucht door allerlei gebieden heen. Samen 

met Puk spelen wij net zoals de ballon elke twee weken 

in een ander gebied. Zo vliegen wij in de eerste twee 

weken over het vertrouwde Nederland en bekijken we 

de bloemen, proeven we kaas en zingen we 

oudhollandse liedjes. In week 3 en 4 nemen wij een 

duik in het water en spelen met het zand. We maken 

zelf fruitijsjes en smikkelen deze op. En leren woorden 

zoals, boven, onder, nat en droog. 

In de laatste twee weken bevinden wij ons op het land. 

Welke dieren leven er in het bos en in de dierentuin? 

We beklimmen bergen, lopen als dieren en leren 

woorden zoals, 

hoog, laag, wilde 

dieren en bladeren. 

 

Om de 

taalontwikkeling 

van de kinderen te stimuleren, zingen en lezen we 

veel. We praten met de kinderen over de plaatjes 

die met vakantie te maken hebben. Hierbij 

gebruiken we regelmatig woorden als zon, warm, 

koud, zwembroek, drinken en water, zodat de 

kinderen deze woorden gaan herkennen. 

 

Zomervakantie op de BSO is een feest! 

Het vakantieprogramma team heeft zich weer 

ingezet om een te gek programma neer te 

zetten. Het programma ziet er anders dan 

normaal uit. Wij bieden andere workshops en 

uitstapjes aan vanwege het Corona-virus. Wij 

volgen daarin de richtlijnen van het RIVM. Het 

gehele programma is daarom onder 

voorbehoud. 

 

Het thema deze zomervakantie is: Games! In 

het programma komen verschillende 

wateractiviteiten voorbij, we doen een Just Dance Battle, genieten een hele week van 

Mario Bros en Pokémon en doen nog veel meer leuke activiteiten. Genoeg te zien en te 

beleven dus! Laat de vakantie maar komen!  

 

Interesse in het kinderdagverblijf of BSO? 

SKOL biedt kinderen van 0 tot 12 jaar een dag arrangement op het kinderdagverblijf en 

op de BSO. Nieuwsgierig? Een rondleiding is makkelijk aan te vragen via: 

www.skolkinderopvang.nl/rondleiding. Voor meer informatie kun je bellen naar 0252- 

418277 of mailen naar info@skolkinderopvang. 

 

http://www.skolkinderopvang.nl/rondleiding

