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Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Het jaar 2022 loopt bijna ten einde, een jaar waarin we nog behoorlijk onder invloed 

stonden van Covid, maar er ook steeds meer versoepelingen kwamen waardoor allerlei 

activiteiten weer gewoon doorgang konden vinden. En dan merk je ook direct wat je 

eigenlijk hebt gemist: op andere plaatsen mogen leren en spelen, het samenwerken, de 

gezelligheid, het samenzijn en de ontspanning op dat soort momenten. Fijn dat dit weer 

kan! 

 

Personele veranderingen 

Na de kerstvakantie keren zowel juf Ingrid als juf Jeanine weer terug van hun verlof. Juf 

Ingrid gaat op maandag, dinsdag en woensdag werken in groep 5/6. Juf Cheri-Anne staat 

op donderdag en vrijdag in groep 5/6. 

 

Meester Thijmen heeft juf Ingrid gedurende haar verlof vervangen. Hij heeft na de 

kerstvakantie een andere baan. We vinden het fijn dat hij nog voor één dag bij ons op 

school blijft werken in groep 5 naast juf Brenda. 

 

Juf Jeanine gaat de rest van het schooljaar werken op dinsdag, woensdag en donderdag.  

Op dinsdag en woensdag hervat ze haar taken als intern begeleider. Op donderdag gaat ze 

vervangen in verschillende groepen in het kader van de werkdrukverlaging.  

 

Vierde kleutergroep 

Op maandag 30 januari 2023 starten we met een nieuwe kleutergroep. Een aantal kleuters 

uit de bestaande kleutergroepen gaat naar deze groep. Daarnaast verwelkomen wij in deze 

nieuwe kleutergroep de instroom (nieuwe vierjarigen) tot aan de zomervakantie. 

De personele bezetting voor de groep is rond. Betreffende ouders worden hierover na de 

kerstvakantie verder geïnformeerd. 

 

Onderwijskundige ontwikkelingen 

Het team heeft zich de afgelopen margedag verder bezig gehouden met een nieuw 

leerlingvolgsysteem van Cito: “Leerling in Beeld”. Verderop in dit infobulletin kunt u meer 

hierover lezen. 

Daarnaast werken wij aan de ontwikkeling van een nieuw leerlingrapport voor groep 3 t/m 

8. We hebben ons verdiept in beoordelingen (het meer zakelijk deel van het rapport), ook 

willen we dat de kinderen zelf een aandeel krijgen in het rapport (het zogenoemde 

kinddeel). Het nieuwe rapport komt in een mooie map. De eerste ontwerpen worden 

gemaakt. We streven ernaar om nog dit schooljaar het nieuwe rapport aan de kinderen mee 

te geven. 

 

Namens het team wens ik u hele fijne en gezellige feestdagen waarin tijd is voor en met 

elkaar! Op naar een fantastisch, mooi en gezond 2023! 

 

Gonny van den Heuvel 
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Nieuwe leerlingen 

Groep 1/2a: Lize Goeree 

Groep 1/2b: Fien Sterken 

 

Wij wensen Lize en Fien een fijne en leerzame tijd toe op de Tweemaster! 

 

Vertrekkende leerlingen 

Arnold Malek uit groep 1/2a en Suus (4a) en Tijn (3) Scholten gaan na de kerstvakantie 

starten op hun nieuwe school. We wensen Arnold, Suus en Tijn veel plezier! 

 

Sinterklaas 

Op vrijdag 2 december hebben we op school een leuke Sinterklaasviering gehad. Sinterklaas 

en zijn pieten kwamen aan in een mooie, oude brandweerauto. Ze zijn verwelkomd door 

alle kinderen van de Tweemaster en door de juffen en meesters. Juf Gonny heette 

vervolgens Sinterklaas en de pieten hartelijk welkom. Hierna hadden de groepen deze dag 

ieder hun eigen programma. De groepen 1 t/m 4 mochten in de speelzaal aan Sinterklaas 

en de pieten laten zien wat ze allemaal al konden en kregen hierna een mooi cadeautje. De 

groepen 5 t/m 8 hadden allemaal surprises en gedichten gemaakt. De kinderen hadden hier 

goed hun best op gedaan; wat zaten er prachtige creaties bij! Al met al hebben we een 

gezellige en feestelijke dag gehad, waarbij de OR een groot deel van het feest super heeft 

geregeld. Bedankt hiervoor! 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalender  

Januari 2023 

 

9 januari Weer naar school 

11 januari Luizencontrole 

30 januari OR en MR vergadering 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.cbsmozaiek.nl%2Fwelkom%2F&psig=AOvVaw3gPAnDBjAwLpaBSWBYwKeI&ust=1614698989351000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCygc20j-8CFQAAAAAdAAAAABAE
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Kerst 

Met hulp van veel ouders was de school na sinterklaas in no time in kerstsfeer! In de 

centrale hal stonden mooi versierde bomen net zoals in de groepen. En overal hingen mooie 

lichtjes voor de ramen. Op 13 december waren de kinderen en leerkrachten in hun warme 

(kerst)trui op school. In de schoolapp waren leuke foto's te zien. Op 15 december was de 

traditionele kerstcarrousel. Helaas niet groepsdoorbrekend zoals de bedoeling was, maar in 

de eigen groep. Toch kijken we terug op een gezellige middag met mooie kerstwerkjes!  

En dan als klap op de vuurpijl.... Het kerstdiner! Wat was de fakkelshow spetterend en wat 

een geweldig optreden van het Tweemasterkoor!  

Iedereen zag er mooi uit. Ook de klassen zagen er sfeervol uit met alle lichtjes. En wat 

heeft iedereen zijn best gedaan om iets lekkers te maken! Zonder hulp van alle ouders 

kunnen wij niet zo'n avond organiseren, dus hartelijk dank ouders! De kinderen, maar ook 

de leerkrachten hebben genoten van deze geweldige avond. 

 

Nieuwe CITO toetsen 

In januari starten we in groep 3 t/m 8 met de toetsperiode. We gaan gebruik maken van 

nieuwe toetsen van Cito ‘Leerling in beeld’. Dit is in principe een digitaal toetssysteem 

waarbij de kinderen ook nog steeds een toets op papier kunnen maken. In groep 3 maken 

alle leerlingen de toetsen op papier. Het mooie aan de digitale toetsen is het adaptieve 

karakter, waardoor de kinderen een toets aangeboden krijgen die beter op niveau is. Alle 

leerlingen beantwoorden dezelfde basisvragen in het eerste deel, het tweede deel van de 

toets wordt automatisch aangepast aan het niveau van elke leerling. Leerlingen met een 

eigen leerlijn krijgen een passende toets. Wij zijn benieuwd naar de ervaringen van onze 

leerlingen! 

  

 

 

 

 

 

 

Themaplanning bij de kleuters 

Onderwijs is altijd in ontwikkeling en dat is ook zo voor de manier waarop wij in de 

kleuterbouw de thema’s voorbereiden. Tot nu toe werken wij drie weken aan één thema, 

maar we merken dat dit te kort is. Daarom zijn we op zoek gegaan naar een manier van 

voorbereiden waarbij wij langer aan een thema kunnen werken. En waar we meer eigen 

inbreng hebben bij een thema. Dat hebben wij gevonden bij de Parnassys leerlijnen.  

Daarin staan de doelen waaraan in de eerste twee jaren van de basisschool gewerkt moet 

worden. De doelen zijn per leerjaar verdeeld. Wanneer wij een thema gaan plannen, 

plannen wij ook de doelen die wij tijdens dat thema aanbieden. Daarna gaan wij aan de slag 

met het bedenken van de hoeken en de activiteiten die wij willen aanbieden. We gebruiken 

dan de doelen als uitgangspunt. Tijdens het thema zijn er activiteiten waarbij wij kunnen 

observeren, zodat wij weten of de kinderen het doel beheersen of dat we het doel nog vaker 

aan bod moeten laten komen.  

 

De nationale voorleesdagen 2023        

Van 25 januari t/m 4 februari 2023 is het tijd voor De Nationale 

Voorleesdagen 2023. Een campagne die in het teken staat van 

voorlezen aan jonge kinderen. Ook op de Tweemaster doen we 

hieraan mee met de groepen 1 en 2, om het belang van voorlezen 

te onderstrepen. Niet alleen op school, maar ook thuis. Belangrijk 

onderdeel is het Nationale Voorleesontbijt, waarbij het prentenboek 

van het jaar Maximiliaan Modderman geeft een feestje geschreven 

door Joukje Akveld en geïllustreerd door Jan Jutte wordt 

voorgelezen. 
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Bericht van de MR 

Op 28 november was er een vergadering van de MR. Na een gezamenlijke start met de OR, 

waarbij ouders in de gelegenheid werden gesteld vragen te stellen over OR of MR zaken, 

zijn we als MR geleding verder gegaan met het bespreken van o.a. de laatste 

ontwikkelingen met betrekking tot personeelszaken, bijeenkomst onderwijshuisvestingsplan 

en verkiezingen nieuwe MR oudergeleding. 

We worden ingelicht over de stand van zaken, wat betreft langdurig zieken, personeels- 

wisselingen en verschuivingen binnen het team, waaronder het eindigen van het 

zwangerschapsverlof van Ingrid en Jeanine. Daarnaast bespreken we de bijeenkomst in De 

Spil over het onderwijshuisvestingsplan. Het doel van deze bijeenkomst was om samen met 

omwonenden, betrokkenen en belangstellenden, plannen te delen, ideeën op te doen en 

vragen te stellen over het huisvesten van de bassischolen, het Agnieten College, 

appartementen e.d. in het middengebied. De plannen voor de Tweemaster kwamen nog niet 

duidelijk naar voren. 

In deze vergadering hebben we het ook gehad over het vertrek van twee MR leden. Hun 

termijn zit er na dit schooljaar op. Zij kunnen zich niet verkiesbaar stellen. Binnenkort zult u 

meer informatie ontvangen over de verkiezingen. Mocht u eerder vragen hebben over wat 

de MR inhoud en of het iets voor u is, dan kunt u natuurlijk altijd eerder aankloppen bij een 

van de MR leden.  

Verder is school bezig met een nieuw rapport. Hiervan is de stand van zaken gedeeld met 

de MR. Een rapport, dat gelijk gekoppeld wordt aan het LVS (Leerlingen Volg Systeem) van 

Parnassys. Hierin zijn veel mogelijkheden, die de school aan het verkennen is. 

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met de MR, dat kan door één van de leden aan 

te spreken of een mailtje te sturen naar mr@2master.nl. 

 

mailto:mr@2master.nl

