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     Maandkalender 

 

Nieuwe leerlingen 

Groep 1/2a: Thijn Bouwman 

Groep 1/2b: Dex Hoogeboom en Stan Fernim 

Groep 1/2c: Roan Koller 

Wij wensen Thijn, Dex, Stan en Roan een fijne en leerzame tijd toe 

op de Tweemaster! 

Sinterklaasfeest 

De feestdagen staan voor de deur. De school is inmiddels volop in de sinterklaassfeer, alle 

kinderen zijn verwend met iets lekkers en hebben een cadeautje in hun schoen gekregen. 

Op vrijdag 2 december a.s. verwachten we Sinterklaas op school. We kijken er naar uit! 

 

Op 23 november jl. mochten de kinderen van groep 1 t/m groep 4 hun schoen zetten.  

We hebben heel veel liedjes gezongen en dat hebben de pieten gehoord. De volgende dag 

vonden de kinderen een cadeautje en een zakje snoepgoed in hun schoen. De kinderen van 

groep 5 t/m groep 8 vonden een verrassing in hun vak. 

 

    Vrijdag a.s. komt Sinterklaas bij ons op school. 

    Er is dit jaar een gezamenlijke aankomst van de Sint op het  

    plein.  

    Uw kind kan op de normale schooltijd naar school komen. 

 

Sinterklaas komt op school aan en ontvangt de groepen in de speelzaal. De kinderen van de 

onderbouw hebben samen met de leerkracht een optreden bedacht.  

De kinderen van de midden- en bovenbouw zijn in de klas druk bezig met het voorlezen van 

de gedichtjes en het uitpakken van de surprises. 

De groepen hebben vrijdag gewoon gym van juf Mireille, dus gymspullen niet vergeten! 

De kinderen hoeven voor de ochtendpauze geen eten en drinken mee naar school. Er is wat 

lekkers en voor ranja wordt gezorgd. Dit wordt net als andere jaren verzorgd door de OR. 

De kinderen van groep 5 t/m 8 moeten wel eten en drinken meenemen voor de 

middagpauze.  

Wij kunnen niet wachten tot het vrijdag 2 december is! 

 29 november 2022 

     

Postadres: Koningin Julianalaan 36, 7711 KK Nieuwleusen 

Bezoekadres: Pr. Beatrixlaan 1, 7711 KG Nieuwleusen 

Telefoonnummer: 0529 - 48 36 37 

www.2master.nl  

directie@2master.nl 

December 2022  

2 december Sinterklaasfeest 

13 december Warme (kerst-)truiendag 

15 december  Kerstcarrousel 

22 december Kerstdiner  

23 december 12 uur Kerstvakantie t/m 8 januari 2023 

http://www.2master.nl/
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Kerst 2022 

Sinterklaas is nog in het land, maar toch zijn we al druk met de voorbereidingen voor kerst! 

We houden op dinsdag 13 december een warme (kerst-)truiendag en we gaan 

groepsdoorbrekend kerstknutselen op donderdag 15 december. 

Donderdag 22 december hebben we een kerstdiner in de klassen. De kinderen worden om 

17.15 uur op het plein verwacht waar ze worden ontvangen met een spectaculaire opening. 

Rond 17.30 uur gaan de kinderen met hun meester of juf naar de klas en gaan we met z’n 

allen genieten van het diner. Om 18.45 uur komen de groepen 1 en 2 naar buiten en om 

19.00 uur de overige groepen. 

Start vierde kleutergroep 

Eind januari 2023 starten we met een vierde kleutergroep. Een aantal “jongste” kleuters uit 

de huidige drie kleutergroepen gaat naar de nieuwe kleutergroep. Daarmee blijven de drie 

kleutergroepen de rest van het jaar “stabiel” voor wat betreft het leerlingaantal. Nieuwe 4-

jarigen stromen de rest van het schooljaar in de vierde kleutergroep in. Er is inmiddels een 

vacature voor deze kleutergroep uitgezet, we hopen op veel sollicitanten. 

Telefoons en smartwatches 

Steeds vaker zien we op school dat leerlingen een smartwatch dragen. Deze horloges 

maken het mogelijk om, net als met mobiele telefoons, bijv. foto’s en geluidsopnames te 

maken. In het kader van de wet op de privacy willen wij dit niet. Daarnaast kan het storend 

werken in de klas. Wij willen u vragen om de smartwatches thuis te laten. Mochten ze toch 

meekomen naar school dan worden ze, net als meegebrachte mobieltjes, in een inleverbak 

gedaan aan het begin van de dag. De kinderen kunnen ze aan het einde van de schooldag 

weer meenemen. Het meenemen van mobiele telefoons of smartwatches is geheel op eigen 

risico. 

Bericht van de Ouderraad (OR) 

De OR is druk bezig met het organiseren van de ontvangst van Sinterklaas. Ook zijn we 

alweer bezig met de kerstversiering. Omdat er voor deze activiteiten geen geld van de 

overheid is, moeten ouders dit zelf betalen. Daarom willen we alle ouders die al betaald 

hebben, hartelijk bedanken voor hun bijdrage. Zeker in deze onzekere economische tijden 

zijn wij erg blij dat u zoveel moeite doet om alle leuke activiteiten voor de kinderen te laten 

doorgaan! 

Oproep namens Samenwerkingsverband Veld, Vaart & Vecht  

Elk samenwerkingsverband heeft een ondersteuningsplanraad. Hierin praten ouders, 

personeel en soms ook leerlingen mee over de ondersteuning die scholen bieden aan 

leerlingen met een extra zorgvraag. 

De ondersteuningsplanraad (OPR) is een speciale medezeggenschapsraad van een 

samenwerkingsverband. Omdat hier vertegenwoordigers van meerdere schoolbesturen in 

plaatsnemen kan de OPR worden aangeduid als een bovenschoolse medezeggenschapsraad. 

De OPR heeft een instemmingsbevoegdheid over (vaststellen of wijzigen van) het 

ondersteuningsplan. 

In de OPR zitten ouders en personeel. In het voortgezet onderwijs ook leerlingen. De leden 

van deze raad moeten ouders, personeelsleden en/of leerlingen zijn van een school in het 

samenwerkingsverband. De leden van de OPR worden afgevaardigd door de 

medezeggenschapsraden van de scholen die deelnemen in het samenwerkingsverband, 

maar hoeven zelf niet noodzakelijk uit een van die medezeggenschapsraden afkomstig te 

zijn. 
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Ons SWV is onderverdeeld in vier afdelingen. Iedere afdeling levert twee OPR-leden: een 

ouder en een personeelslid. De OPR komt ongeveer drie (tot vier) keer per jaar bij elkaar, 

op een avond. 

Een vergadering duurt 1,5 tot 2 uur. Voor ouders is een vergoeding beschikbaar van  

€ 50,00 per bijeenkomst (+ reiskosten).  

Mocht u belangstelling hebben dan kunt u een mail sturen naar Ina Oosterhuis: 

ina.oosterhuis@ijsselgroep.nl  

 

Bijlage: Wereldlichtjesdag Oud Avereest 11 december 2022 


