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Voorwoord
Voor u ligt een nieuwe kalender van openbare 
basisschool de Tweemaster voor het schooljaar 
2022 – 2023. 

In deze kalender vindt u o.a. praktische informatie 
die voor u en uw kind(eren) dit schooljaar van 
belang is. Uitgebreide informatie over de school 
kunt u vinden in onze schoolgids die, net als deze 
kalender, te vinden is op onze website.

Via onze schoolapp ontvangt u regelmatig nieuws, 
foto’s en andere informatie die de groep(en) van 
uw kind(eren) betreft. 

Veel activiteiten voor het nieuwe schooljaar zijn 
gepland op de jaarkalender. Soms kunnen er 

wijzigingen en/of aanvullingen zijn, deze maken 
we zo vroegtijdig mogelijk aan u bekend via ons 
infobulletin, schoolapp en/of mail.

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op, 
of loop even binnen. Het team van de Tweemaster 
staat u graag te woord. 
We wensen iedereen een plezierig en leerzaam 
schooljaar toe!

Namens het team van OBS de Tweemaster,
Gonny van den Heuvel
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Eerste schooldag Luizencontrole



Welkom op de Tweemaster!

Openbare basisschool de Tweemaster is een 
prachtige school, gelegen in het middengebied van 
Nieuwleusen. De school is een ontmoetingsplaats 
voor tal van achtergronden, culturen en 
opvattingen. Respect, diversiteit en de wil om van 
en met elkaar te leren en leven staan voorop. Ieder 
kind is welkom! 

Op onze school staat het “welbevinden” van elk 
kind centraal. Wij zien het als onze taak om ervoor 
te zorgen dat de leerlingen zich veilig, gezien 
en gekend voelen. We streven naar een veilige 
leeromgeving waarin de leerlingen, leerkrachten 
en ouders op een respectvolle manier met elkaar 
omgaan. We zorgen voor een heldere structuur 
met duidelijke regels en afspraken. We hebben 
hoge verwachtingen van onze leerlingen en 
streven naar goede opbrengsten en een hoge 
betrokkenheid.

Onze school is een “oefenplaats” waar de 
kinderen vaardigheden leren die zij nodig hebben 
voor het verdere functioneren als zelfstandig en 
verantwoordelijk mens in de samenleving. Een 
samenleving waar onze school middenin staat.                                                                                                                                
Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich op zijn/
haar manier. Daar hebben we aandacht voor door 
kinderen kennis en vaardigheden aan te leren. 
Wij gaan hierbij uit van verschillen en handelen 
hiernaar.
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Info-avond groep 5, 
5/6 en 6, 

Schoolkamp groep 8

MR/OR

Info-avond groep 3,  
4a en 4b, 19.30 uur

Eerste levering 
schoolfruit

Info-avond groep 7, 
7/8 en 8, 19.30 uur

Schoolfotograaf

Schoolkamp groep 8

Schoolfotograaf

Schoolkamp groep 8

NIO-toets groep 8 Vluchtoefeningen

Oranjefeest:  
groepen 1/2

Info-avond groepen 
1/2, 19.30 uur

Schoolfotograaf

Leerlingen groep 8 vrij

Oranjefeest: 
groepen 3 t/m 8



Schooltijden
Dag Onderbouw: gr. 1 t/m 4 Bovenbouw: gr. 5 t/m 8
Maandag 08.30 - 14.30 uur 08.30 - 14.30 uur
Dinsdag 08.30 - 14.30 uur 08.30 - 14.30 uur
Woensdag 08.30 - 12.00 uur 08.30 - 12.00 uur
Donderdag 08.30 - 14.30 uur 08.30 - 14.30 uur
Vrijdag 08.30 - 12.00 uur 08.30 - 14.30 uur

De leerlingen zijn vanaf 08.20 uur welkom op het 
schoolplein. Alle leerlingen nemen op het plein 
afscheid van ouders. De kinderen van de groepen 
1/2 worden buiten op het plein door de leerkracht 
opgewacht, zij kunnen vanaf 08.20 uur naar 
binnen. Om 08.25 uur gaat de bel en kunnen de 
leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 naar binnen. Alle 
lessen starten om 08.30 uur.

Op de Tweemaster werken we met een 
continurooster. De kinderen eten tussen de 
middag samen met de leerkracht in de groep. 
Daarna gaan ze onder begeleiding van teamleden 
en vrijwilligers een half uur naar buiten zodat er 
voldoende beweging mogelijk is.

Onze vrijwilligers krijgen maandelijks een 
vergoeding voor hun structurele hulp tussen 
de middag. Wij vragen ouders jaarlijks om een 
vrijwillige bijdrage van € 12,50, zodat we deze 
vergoeding aan onze vrijwilligers kunnen uitkeren.
 

Vakanties
Vakantie Datum
Herfstvakantie 17 oktober t/m 21 oktober 2022 
Kerstvakantie 26 december 2022 t/m 6 januari 2023 
Voorjaarsvakantie 27 februari t/m 3 maart 2023 
Goede Vrijdag 7 april 2023 
Tweede Paasdag 10 april 2023 
Meivakantie week 1 24 april t/m 28 april 2023 
Meivakantie week 2 1 mei t/m 5 mei 2023 
Hemelvaart + vrije dag 18 en 19 mei 2023 
Tweede Pinksterdag 29 mei 2023 
Zomervakantie 22 juli t/m 3 september 2023
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Inloop kleutergroepen
08.15 – 08.45 uur

Inloop groepen 1 t/m 8
08.15 – 08.45 uur

Techniekweek 
gr. 6 t/m 8

 Herfstvakantie

Luizencontrole

 Herfstvakantie

Dag van de leraar

Start kinderboeken-
week: Gi-ga-groen

 Herfstvakantie

VO-voorlichting groe-
pen 7 en 8 van 16.00 
– 17.30 uur (ouders en 
leerlingen)

 Herfstvakantie

Einde  
kinderboekenweek

 Herfstvakantie



Margedagen 
Naast de vakanties kent de Tweemaster zogenaam-
de marge(mid)dagen. Dan zijn de kinderen vrij en 
besteden de leerkrachten tijd aan na scholing, ver-
gaderen, opzetten van onderwijskundige zaken 
etc. 

Voor het schooljaar 2022 – 2023 zijn de 
margedagen gepland op:

Donderdag 24 november 2022
Woensdag 8 februari 2023
Vrijdag 16 juni 2023
Dinsdag 4 juli 2023

Bewegingsonderwijs
De kinderen van groep 3 tot en met 8 hebben 
2 lessen bewegingsonderwijs per week in sporthal 
De Spil. Eén keer per week wordt de les gegeven 
door de eigen leerkracht (bij bevoegdheid). De 
andere les wordt gegeven door Mireille Huzen, 
vakleerkracht bewegingsonderwijs van Sport 
Service Zwolle.
In de periode dat het buitenbad geopend is, en 
het is mooi weer, kunnen de groepen 4 tot en 
met 8 tijdens de uren bewegingsonderwijs gebruik 
maken van het zwembad. 

Het zwembad ligt op korte loopafstand van 
de school. In samen werking met de andere 
basisscholen, gemeente en zwembad is een 
protocol opgesteld. De kinderen van betreffende 
groepen moeten op school een kopie van hun 
zwemdiploma hebben ingeleverd. Wanneer ze 
geen diploma hebben  mogen  ze  wel zwemmen, 
echter met kurkjes/bandjes in het ondiepe bad.

De vakleerkracht bewegingsonderwijs op de 
Tweemaster werkt nauw samen met de buurtsport-
coaches van de gemeente Dalfsen en andere 
(beweeg) partners in de omgeving om de kwaliteit 
van (naschools) bewegen te waarborgen. 

Inloop-kijkmomenten 
Voor ouders zijn er “inloop-kijkmomenten” 
gepland op een aantal ochtenden van 08.15 uur 
tot 08.45 uur. U bent dan welkom in de klas (ouders 
van de kleutergroepen 10 x per schooljaar, voor 
ouders vanaf groep 3 staan 5 inloopmomenten 
gepland). 
De kinderen kunnen op die momenten in de 
klas laten zien waar ze aan werken en hierover 
vertellen. In de onderbouw zijn deze momenten 
ook een aantal keren gepland aan het einde van 
een thema. 
U kunt de inloopmomenten terugvinden op de 
kalender.

Woensdag 
Hal 2 – Zaal 3

Groep

08.30 – 09.15 u 4a
09.15 – 10.00 u 5
10.00 – 10.45 u 6
10.45 – 11.30 u 7

Maandag 
Hal 2 – zaal 3

Groep

08.30 – 09.15 u 8
09.15 – 10.00 u 7/8
10.00 – 10.45 u 5/6
10.45 – 11.30 u 5
11.30 – 12.15 u 4a
13.00 – 13.45 u 4b
13.45 – 14.30 u 3

Vrijdag 
Hal 1 – zaal 1

Groep

08.30 – 09.15 u 3
09.15 – 10.00 u 4b
10.00 – 10.45 u 5/6
10.45 – 11.30 u 6
11.30 – 12.15 u 7
13.00 – 13.45 u 7/8
13.45 – 14.30 u 8

Rooster bewegingsonderwijs 2022 – 2023
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Spreekweek 
voor ouders

MR/OR

Spreekweek 
voor ouders

Spreekweek 
voor ouders

Spreekweek 
voor ouders

 Margedag

Start week van  
de mediawijsheid  
(t/m 11 november)

Spreekweek 
voor ouders
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Indeling groepen en leerkrachten
Groepen Leerkracht (en) Werkdagen in de groep

Groep 1/2a Ellen Breukelman 
Wachtmeester
Loes van der Kolk

Maandag en dinsdag

Woensdag t/m vrijdag

Groep 1/2b Cheri-Anne Schoonewille
Jolanda van Riessen 
(verv. Janetta Groenendal)

Maandag
Dinsdag t/m vrijdag

Groep 1/2c Clarine van der Meer Maandag t/m vrijdag

Groep 3 Miranda Holterman
Berna de Groot  
(Onderw.ass.)

Maandag t/m vrijdag
4 ochtenden

Groep 4a José Hooikammer
Anne Winters-Janse 
(WPO-student)

Maandag t/m vrijdag
Donderdag en vrijdag

Groep 4b Paula Faas
Dorenda Huizing

Maandag, dinsdag en woensdag
Donderdag en vrijdag

Groep 5 Brenda Bosman
Cheri-Anne Schoonewille

Maandag t/m donderdag
Vrijdag

Groep 5/6 Ingrid Ningbers
Verv. door Thijmen Schepers

Maandag t/m vrijdag

Groep 6 Justa Kooistra
Nelleke Wildeboer

Maandag t/m woensdag
Donderdag en vrijdag

Groep 7 Agnes Compagner
Jessica Dunnewind

Maandag en dinsdag 
Woensdag t/m vrijdag

Groep 7/8 Henriet Bol
Tom de Wijer

Maandag 
Dinsdag t/m vrijdag

Groep 8 Gerda de Jong-Rezelman
Henriët Bol

Maandag, donderdag, vrijdag
Dinsdag en woensdag

Andere functies en taken
Directeur:
Gonny van den Heuvel

Intern begeleider:   
Edith Nijdam, Jeanine Tinholt  
en Ellen Wachtmeester

Gedragsspecialist:  
Nelleke Wildeboer

Beeldcoach:  
Edith Nijdam

Taa/lees coördinator:  
Miranda Holterman en  
Agnes Compagner

ICT coördinator:  
Ingrid Ningbers 

Verv. werkdrukverlaging:  
Cheri-Anne Schoonewille 

Vakleerkracht gym:  
Mireille Huzen

Administratie: 
Ilse Schollaardt

Conciërge:  
Henk Tebberman
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 Kerstvakantie

Inloop groepen 1 t/m 8
08.15 – 08.45 uur

 Kerstvakantie  Kerstvakantie  Kerstvakantie  Kerstvakantie

Sinterklaasfeest

Inloop kleutergroepen
08.15 – 08.45 uur

Paarse Vrijdag

Start kerstvakantie 
12.00 uur.
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Schoolfruit
Het is onze taak als school om gezond gedrag 
te bevorderen. Dit draagt bij aan betere school-
prestaties, minder schooluitval en een gezondere 
leefstijl. Halverwege de ochtend eten en drinken 
de kinderen gezamenlijk datgene wat ze zelf heb-
ben meegenomen.

Woensdag, donderdag en vrijdag zijn onze “gruit-
dagen”. Kinderen nemen dan groente of fruit 
mee naar school. We gaan ervan uit dat ook op de 
andere dagen tussendoortjes zo gezond mogelijk 
zijn. Snoep wordt niet toegestaan.

In het kader van een “Kerngezond Dalfsen” doen 
we ook dit schooljaar mee aan het project “Van 

bewegen naar schoolfruit”. Dit is een samenwer-
king tussen EU-schoolfruit, Stichting Joris Bezorgt, 
SAAM Welzijn, de buurtsportcoach en de 4 basis-
scholen.

Het concept is simpel: vrijwilligers bereiden op 
één plek (in De Spil) het fruit kant en klaar voor 
de basisscholen. Het fruit wordt schoon en indien 
nodig gesneden in kratten per groep op school 
gebracht. De leerkracht deelt het fruit uit aan de 
leerlingen. 
Dit gebeurt elke, dinsdag, woensdag en donder-
dag in de periode van 5 september t/m de week 
van 6 februari. 

Verjaardag! Traktaties op school….. 
Wij zetten leerlingen die jarig zijn natuurlijk in 
het zonnetje. Daar past een feestelijk moment 
bij. Als er sprake is van een traktatie dan willen 
we het uitdelen van een gezonde traktatie 
graag stimuleren. Het uitgangspunt voor het 
traktatiebeleid van school is dat de school een 
‘voorbeeldfunctie’ heeft en daarom ‘gezonde 
voeding’ nastreeft. We willen graag meewerken 

aan het behoud van een goed gebit en de 
gezondheid van uw kind. 

Op www.gezondtrakteren.nl en 
www.voedingcentrum.nl staan allerlei 
voorbeelden van traktaties die lekker 
en niet te groot zijn.  
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 Kerstvakantie

Toetsweek

Toetsweek

MR/OR

Voorleesontbijt 
groepen 1 en 2

 Kerstvakantie  Kerstvakantie

Luizencontrole

 Kerstvakantie

Mad Science Show 
voor alle groepen

 Kerstvakantie



Veilig

Onze leerlingen brengen een groot deel van de 
dag door op school om te leren, te spelen en te 
sporten. Ons streven is een veilige school, waar 
we samen met de kinderen en volwassenen 
aan werken. We dragen met elkaar zorg voor 
een fysieke en sociale schoolomgeving. Om 
dit te bereiken wordt samengewerkt met 
ouders, Jeugdgezondheidszorg, brandweer, de 
jeugdagent, Arbo-unie, ons schoolbestuur en de 
gemeente Dalfsen. 

Het is erg belangrijk dat leerlingen en medewerkers 
zich thuis en veilig voelen op school. Om zowel 
de sociale als de fysieke veiligheid te waarborgen 
heeft de school, in samenwerking met het bestuur, 
een veiligheidsplan opgesteld. Alle onderwerpen 
die met veiligheid te maken hebben zijn hierin 
opgenomen. Te denken valt aan regelgeving over 
medicijngebruik, verkeersveiligheid, maar ook de 
klachtenregeling en het pestprotocol. 
Agressie en geweld, zowel verbaal als fysiek, 
tegen alle in onze school aanwezigen vinden wij 
absoluut ontoelaatbaar.
In juni 2022 heeft ons bestuur een gedragscode 
opgesteld voor personeel, leerlingen en ouders. 
Deze is te vinden op onze site.

Jaarlijks vullen de leerlingen van groep 5 t/m 8 
een vragenlijst Sociale Veiligheid in. Scholen zijn 
verplicht de beleving van de sociale veiligheid van 
leerlingen jaarlijks te monitoren. De uitkomsten 
van deze vragenlijsten worden jaarlijks gedeeld 
met de Inspectie.
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Laatste week 
schoolfruit

 Voorjaarsvakantie

Disco

Inloop kleutergroepen
08.15 – 08.45 uur

 Voorjaarsvakantie

Toetsweek

 Margedag

Inloop groepen 1 t/m 8
08.15 – 08.45 uur

Toetsweek Toetsweek



Sociaal emotioneel leren
Als ouder wilt u graag weten wat uw kind op 
school doet. Ook als het gaat om alles wat uw 
kind leert op het gebied van sociale en emotionele 
vaardigheden. De meeste scholen hebben daar 
een methode voor. Kwink is zo’n methode. 
Kwink is volledig online lesmateriaal en bedoeld 
voor de hele school. Met behulp van Kwink leert 
uw kind belangrijke lessen voor het leven. Het 
oefent hiermee zijn/haar sociaal-emotionele 
vaardigheden. Daarvoor is een veilige groep 
van belang. Een groep waarin kinderen zichzelf 
kunnen zijn en waarin verstorend gedrag als 
pesten niet voorkomt.

Toch kan het voorkomen dat er ondanks de 
preventieve methodische aanpak wordt gepest. 
We spreken van pesten als het negatieve gedrag 
naar een ander doelbewust is, langere tijd 
aanhoudt en er sprake is van machtsongelijkheid. 
Pestgedrag wordt niet getolereerd, dit wordt 
actief opgepakt door het team. Lang niet alles 
is dus pesten. Uit wetenschappelijke literatuur 
over pesten blijkt dat je moet uitgaan van het 
verantwoordelijkheidsgevoel van de groep om 
pesten te voorkomen. Preventie is hierin het 
sleutelwoord. 

Wanneer we te maken hebben met pestgedrag 
hanteren wij een “anti pestprotocol”. Daarnaast 
zijn we als school verplicht een “pest-coördinator” 
op school aan te stellen. Bij ons op de 
Tweemaster is dat Nelleke Wildeboer, tevens onze 
gedragsspecialist.
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Spreekweek 
voor ouders

MR/OR

Theoretisch verkeers-
examen leerjaar 7

Spreekweek 
voor ouders

 Voorjaarsvakantie 

Luizencontrole

Spreekweek 
voor ouders

 Voorjaarsvakantie

Spreekweek 
voor ouders

 Voorjaarsvakantie

1e rapport mee!

Spreekweek 
voor ouders



Begeleiding en ondersteuning

Op de Tweemaster willen we het beste uit ieder 
kind halen. Dat vraagt een goede begeleiding van 
de kinderen en zoveel mogelijk stimulering op 
maat. Tenslotte is ieder kind uniek en leert op zijn/
haar eigen manier. Daar willen we zoveel mogelijk 
bij aansluiten en dit ondersteunen. 

We werken bij de basisvakken in 3 verschillende 
aanpakken. Afhankelijk van het niveau en de 
instructiebehoefte krijgt elk kind de instructie 
die bij hem/haar past. De kinderen in aanpak 2 
volgen de klassikale instructie en gaan vervolgens 
zelfstandig aan het werk. De kinderen in aanpak 
3 krijgen een verkorte instructie en kunnen 
verder werken met verrijkende en verdiepende 
opdrachten. De kinderen in aanpak 1 volgen een 
verlengde instructie bij de leerkracht. 

Naast groepsplannen gebruiken we voor kinderen 
met specifieke onderwijsbehoeften een plan van 
aanpak. Zo is er aandacht voor elke leerling. 

Op de Tweemaster volgen de leerkrachten de 
ontwikkelingen van elk kind door o.a. methode-
toetsen en methodeonafhankelijke toetsen (zoals 

Cito-toetsen) samen met de intern begeleiders. 
Deze gegevens worden geanalyseerd en besproken 
tijdens groepsbesprekingen, zodat we vervolgens 
ons onderwijsaanbod kunnen afstemmen op de 
onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de 
kinderen. De intern begeleiders adviseren de leer-
krachten over begeleiding en ondersteuning van 
de leerlingen en onderhouden contacten met 
diverse specialisten en organisaties. 

Onze onderwijsondersteuners worden ingezet om 
kinderen extra te begeleiden en ondersteunen in 
of buiten de groep. Er is ook een extra onderwijs-
aanbod in het Vooruitwerklab op school voor 
leerlingen die meer uitdaging nodig hebben. 
Dit lesaanbod is buiten de groep, maar kinderen 
krijgen klassenwerk mee waar ze in de klas aan 
kunnen werken. We kunnen daarbij een beroep 
doen op de expertise binnen het Kenniscentrum 
Hoogbegaafdheid dat is verbonden aan de scholen 
van Openbaar Onderwijs Zwolle. Leerlingen 
kunnen (na screening) ook aangemeld worden 
voor de Kangoeroeklas of de Cnopiusklas (een 
wekelijkse lesvoorziening van een dagdeel voor 
hoogbegaafde leerlingen).  

We werken samen met het Dienstencentrum 
de Stroming, onderdeel van ons bestuur. Vanuit 
dit centrum is een orthopedagoog aan school 
verbonden die een aantal keren per jaar op 
school aanwezig zal zijn. Zij richt zich met name 
op de ondersteuning van leerlingen met speciale 
onderwijsbehoeften. Daarbij kan het zowel gaan 
om leerlingen die op een bepaald vak achter-
blijven als om leerlingen die in het reguliere 
lesprogramma onvoldoende uitdaging vinden. 
Vanuit het samenwerkingsverband kunnen we 
ook ambulant begeleiders inschakelen om leer-
krachten en kinderen te ondersteunen bij een 
specifieke hulpvraag op gebied van gedrag, de 
sociaal-emotionele ontwikkeling of op gebied van 
leren. 

dit is nog een 
oude foto
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 2e Paasdag

 Meivakantie

Start eindtoets groep 8

 Meivakantie

Schoolvoetbaltoernooi  
gr. 7/8

Inloop kleutergroepen
08.15 – 08.45 uur

 Meivakantie  Meivakantie

 Koningsdag

 Meivakantie

Praktisch verkeers-
examen groep 7

(Herkansing- prak-
tisch verkeersexamen 
leerjaar 7)

Inloop groepen 1 t/m 8
08.15 – 08.45 uur

 Goede Vrijdag

Grote Peuterdag 
09.00 – 11.30 uur

Koningsspelen
1e

 P
aa

sd
ag



Ouders doen ertoe!
Goed en modern onderwijs kan niet zonder 
participatie van ouders in de school. Ouders leveren 
een belangrijke bijdrage in het functioneren van 
de school in al zijn facetten. Het team van de 
Tweemaster hecht veel waarde aan een goed contact 
met de ouders zodat zij elkaar kunnen informeren 
en stimuleren, in het belang van elk kind. 
Ouders doen ertoe op de Tweemaster ..... ze leven 
mee, doen mee, denken mee en beslissen mee!

Meeleven!
We verwachten van ouders een actieve interesse in 
het volgen van de ontwikkeling van hun kind(eren) 
op school en het verdere “reilen en zeilen” van de 
school. We besteden aandacht aan het uitwisselen 
van informatie en vinden het contact met ouders 
daarin heel belangrijk. Een aantal voorbeelden:
• Informatieavond per groep
  Aan het begin van het schooljaar worden 

ouders uitgenodigd bij de leerkracht(en) van 
hun kind(eren) om kennis te maken. Daarnaast 
wordt er praktische informatie gegeven over 
bijvoorbeeld de dag- en weekindeling, de 
gebruikte methodes, werkwijze, materialen en 
praktische zaken.

• Spreekweken
  U wordt 3 keer per jaar in de gelegenheid 

gesteld om met de leerkracht(en) in gesprek te 
gaan over de ontwikkeling van uw kind(eren). U 
ontvangt hiervoor een uitnodiging om online in 
te schrijven. Deze gesprekken vinden plaats in 
november, februari en juni. 

• Infobulletin
  Elke maand ontvangt u per mail ons infobulletin. 

Hierin vindt u algemene en actuele informatie 
over school.

• Ouderportaal Parnassys
  Ouders krijgen bij inschrijving inloggegevens 

om de gegevens van eigen kind(eren) in te 
kunnen zien. Zo kunt u de gespreksverslagen 
lezen van het gesprek dat u heeft gehad met de 
leerkracht, ook kunt u in bepaalde periodes de 
Cito-uitslagen (toetsen) bekijken.

  Ook kunt u in dit portaal zelf gegevens 
aanpassen, zoals uw adres of telefoonnummer.

• Schoolapp
  Via onze schoolapp ontvangen ouders informatie 

uit de groep en andere actuele informatie, 
bijvoorbeeld van onze ouderraad. Ook wordt er 
gebruik gemaakt van push-berichten om u zo op 
korte termijn nog te voorzien van belangrijke 
mededelingen uit de groep van uw kind(eren).

  In dit schooljaar zal de huidige app worden 
vervangen voor een nieuw systeem. 
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 Meivakantie

Deze week: 
• uitreiking verkeers-

diploma’s leerjaar 7
•  ongeplande  

ontruimingsoefening

Avondvierdaagse

MR/OR

 Pinksteren

 Meivakantie

Avondvierdaagse

 Meivakantie

Luizencontrole

Avondvierdaagse

Korfbaltoernooi gr. 4/5

 Meivakantie

 Hemelvaart

Avondvierdaagse

 Meivakantie

 Hemelvaart
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n

ks
te

re
n



Meedoen en organiseren!
Regelmatig wordt ouders/verzorgers gevraagd om 
mee te helpen bij allerlei klusjes van praktische 
aard. Er zal o.a. hulp worden gevraagd bij 
expressieactiviteiten, onze talentencarrousel, 
hoofdluiscontrole, projecten, feesten en allerlei 
andere activiteiten. 
Onze ouderraad (OR) organiseert allerlei leuke 
activiteiten om de schooljaren van alle kinderen 
tot een onvergetelijke tijd te maken. Denk aan 
Sinterklaas, Kerstviering, Pasen, schoolreisjes en 
schoolkamp, disco, hulp tijdens de lunchpauze, het 
zomerfeest en nog veel meer. 
De ouderraad bestaat uit een groep zeer 
enthousiaste ouders die deze activiteiten 
organiseren samen met het team van school. Bij 
de uitvoering worden zij geholpen door ouders uit 
de flexpool.
Al deze activiteiten kosten 
geld en de overheid 
betaalt hier niet voor. 
Om deze activiteiten te 
kunnen betalen, vraagt de 
ouderraad jaarlijkse een 
vrijwillige bijdrage van 
€ 20,- aan de ouders. 

Meebeslissen!
In onze Medezeggenschapsraad (MR) zijn ouders 
en team vertegenwoordigd. De MR denkt en beslist 
mee over schoolzaken en levert daarmee een 
bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op de 
Tweemaster. Er is wettelijk geregeld waarover de 
school advies moet vragen aan de MR en waarover 
de MR instemmingsrecht heeft. Zo moet de MR 
haar oordeel geven over jaarlijks terugkerende 
zaken als het financieel en onderwijskundig 
jaarplan van de school, de groepsindeling, de 
schoolgids en de vaststelling en verantwoording 
van de ouderbijdragen. Maar ook wijzigingen 
in het (onderwijskundig) beleid van de school, 
lesmethoden en de schooltijden zijn zaken die in 
de MR aan de orde kunnen komen. Naast deze 
onderwerpen die veelal vanuit het schoolbestuur 
worden aangekaart, zijn er ook onderwerpen die 
vanuit ouders en de MR zelf aan de orde worden 
gesteld. Bekijk ook eens het jaarplan van de MR op 
de website. 

Meedenken!
Daarnaast staat het de MR vrij om gevraagd en 
ongevraagd advies en haar mening te geven.
Mocht u zelf (verbeter)punten hebben voor school 
horen wij dat graag! Tijdens de eerste 5 minuten 
van elke vergadering is er een vast inloopmoment 
gepland. Dit inloopmoment van de vergadering 
is openbaar. Ouders en personeel met vragen, 
mededelingen en suggesties zijn dan welkom. 
Graag horen wij, door middel van een mailtje, als 
u zou willen aansluiten.

Contact opnemen met de MR kan altijd door een 
van de leden te benaderen of door te mailen naar: 
mr@2master.nl 
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Toetsweek

Toetsweek Zomerfeest  Margedag

Inloop groepen 1 t/m 8
08.15 – 08.45 uur

Zwemwedstrijden 
groep 7 en 8
(Uitwijk 7 juli 2023)
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Kalender-weetjes!
Informatieavond (september)
Jaarlijks worden ouder(s)/verzorger(s) uitgenodigd 
voor een informatieavond in de groep van 
hun zoon/dochter. Tijdens deze avond kunt u 
kennismaken met de leerkracht en andere ouders. 
De leerkracht geeft een presentatie van wat u het 
komende schooljaar zoal kunt verwachten. 

Spreekweken (november, maart en juli)
In deze weken kunt u inschrijven voor een 
10-minuten gesprek bij de leerkracht(en) van de 
groep(en) van uw zoon/dochter. U krijgt hiervoor 
van te voren per mail een uitnodiging. Inschrijven 
kan op alle dagen van de week na schooltijd, 
tijden waarop u kunt inschrijven worden per dag 
aangegeven.

Margedagen
Gedurende het schooljaar zijn er 4 margedagen. 
Op deze dagen zijn de leerlingen vrij. Het team 
is wel op school voor bijvoorbeeld scholing en 
vergadering.

Disco
Jaarlijks wordt er door onze ouderraad een disco 
georganiseerd in het speellokaal en de hal van de 
school. Via ons infobulletin ontvangt u de tijden 
voor de disco onderbouw (groep 1 t/m 4) en 
bovenbouw (groep 5 t/m 8).

Avondvierdaagse
Onze leerlingen kunnen meedoen aan de 
avondvierdaagse in Nieuwleusen. De organisatie 
hiervan wordt ook gedaan door onze ouderraad. 
Voorafgaand hieraan krijgt u bericht over de 
inschrijving.

Zomerfeest
Onze ouderraad organiseert ook jaarlijks een 
zomerfeest op het plein. Tijdens dit feest zijn er 
allerlei leuke activiteiten voor de hele familie. De 
kinderen kunnen meedoen met een sponsorloop. 
De opbrengst hiervan gaat naar een goed doel!



Prinses Beatrixlaan 1 (bezoekadres)

Kon. Julianalaan 36 (postadres)

7711 KK  Nieuwleusen

0529 - 483 637 
info@2master.nl
www.2master.nl

Notities

   4 september 2023: Eerste schooldag schooljaar 2023-2024

Juli 2023

      1 2 

 3 4 5 6 7 8 9 

 10 11 12 13 14 15 16 

 17 18 19 20 21 22 23 

 24 25 26 27 28 29 30 

 31

26

27

28

29

30

31

 wk maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag za zo

OR/MR

Spreekweek 
voor ouders

Schoolreis  
groep 1 t/m 7

 Zomervakantie  Zomervakantie  Zomervakantie 

 Margedag

Spreekweek 
voor ouders

Afscheidsavond gr. 8

 Zomervakantie 

 Zomervakantie  Zomervakantie 

Spreekweek 
voor ouders

Uitzwaaien groep 8
Uitwisseling nieuwe 
jaargroepen en  
leerkrachten

Inloop kleutergroepen
08.15 – 08.45 uur

Spreekweek 
voor ouders

2e rapport mee!

Spreekweek 
voor ouders

 Middag VRIJ




