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Maandkalender  

 

 
Nieuwe leerlingen 

Groep 1: Levi Neervoort, Pascal & Yoëlla Runhart en Mirthe Kottier.  

We wensen de leerlingen een fijne en leerzame schooltijd toe, welkom! 

 

 

Nieuwe kleutergroep! 

Vandaag is de nieuwe kleutergroep gestart. De groep start met 13 kleuters, nieuwe 

vierjarigen stromen in deze groep in. Op maandag staat juf Jolanda voor de groep. Dinsdag 

tot en met vrijdag staat juf Margo Coopman voor de groep. Margo heeft al heel wat jaren 

ervaring in het onderwijs en een aantal jaren geleden ook bij ons gewerkt voor een langere 

periode. We verwelkomen haar in ons team en wensen haar een fijne tijd toe op de 

Tweemaster! 

 

 

Schoolfruit 

Volgende week (6 – 10 februari) is de laatste week van het 

schoolfruit. Met ingang van 13 februari a.s. mag u uw kind zelf weer 

groente en/of fruit meegeven. 
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Postadres: Koningin Julianalaan 36, 7711 KK Nieuwleusen 
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Januari 2023 

30 januari MR en OR vergadering 

Februari 2023 

8 februari Margedag: alle leerlingen vrij 

14 februari Inloop ouders kleutergroepen van 08.15 uur tot 08.45 uur 

22 februari Inloop ouders groepen 1-8 van 08.15 uur tot 08.45 uur 

22 februari Afsluiting Project “De wereld rond” voor ouders van 13.00 - 

15.00 uur 

27 februari t/m 3 maart Voorjaarsvakantie  

http://www.2master.nl/
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Voorstellen Margo Coopman 

Mijn naam is Margo Coopman en ga vanaf deze week samen met juf 

Jolanda de instroomgroep draaien. De ouders van de kinderen van 

groep 5 en 6 zullen mij misschien nog kennen van een aantal jaren 

geleden. 

Ik heb jarenlang lesgegeven op de Campherbeek in Zwolle. Nu heb 

ik zin in een nieuwe uitdaging en de Tweemaster kwam weer in 

beeld. Ik vind de sfeer op school erg fijn, met leuke mensen. Daarbij 

komt ook nog dat ik eindelijk weer eens lekker op de fiets naar 

school kan. Ik woon in IJhorst met mijn man Robert. Onze twee 

dochters zijn het huis uit en wonen beide in Zwolle. We hebben 1 

hond, 2 katten en een aantal kippen. Ik houd van wandelen in de 

natuur, lezen, tuinieren en zit op volleybal. Het lesgeven aan 

kleuters vind ik erg leuk; het onbevangene en het enthousiasme voor leuke activiteiten 

waardeer ik erg aan deze kinderen. Ik heb dus ontzettend veel zin om op de Tweemaster te 

gaan beginnen. 

 

Toetsweken 

Begeleiding en ondersteuning 

De CITO toetsen staan ingeroosterd van 23 januari t/m 3 februari.   

De komende weken zullen de leerkrachten de resultaten analyseren en bespreken zodat de 

ontwikkeling van de kinderen goed in beeld is. Aan de hand van deze gegevens zullen we 

het onderwijsaanbod zo goed mogelijk afstemmen op de onderwijsbehoefte van de groep en 

de leerling.  

  

Op vrijdag 17 maart a.s. krijgen de kinderen het rapport mee naar huis.   

In de week van 20 t/m 24 maart is de spreekweek. U ontvangt t.z.t. via Schoolgesprek 

een uitnodiging voor het inschrijven.  

 

Sociaal emotionele ontwikkeling (Sel) 

Aan Sel besteden we veel aandacht. Het schooljaar zijn we 

begonnen met de gouden weken, waarin aandacht wordt besteed 

aan een goede groepsvorming. Tijdens de Kwinkweek hebben we 

aandacht besteed aan de landelijke week tegen pesten. De week 

van de mediawijsheid is vooral in de bovenbouw uitgebreid aan de 

orde geweest. Ook paarse vrijdag is in alle groepen onder de 

aandacht gebracht.  

Verder werken we op school met de methode Kwink. Wekelijks 

wordt in elke klas een Kwinkles gegeven. Hier komen verschillende 

onderwerpen aan bod die te maken hebben met de sociaal 

emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Een onderdeel daarvan 

is de Kwinkslag ‘kwaliteitenkracht’. Deze kwinkslag gaat over 

jezelf. Weten wat je kwaliteiten zijn, betekent dat je weet waar je 

goed in bent. En dat geeft zelfvertrouwen. Dat waar je goed in 

bent, is vaak leuk om te doen. Als je goed bent in helpen, help je 

ook graag. Als je goed weet wat jouw kwaliteiten zijn, kun je die 

ook gaan inzetten binnen de groep. Dan heeft iedereen er wat aan.   
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Voorleeswedstrijd 

Woensdagmiddag 25 januari jl. heeft Jippe Bonsink onze 

school vertegenwoordigd bij de gemeentelijke rondes van de 

voorleeswedstrijd. Hij heeft voorgelezen uit het boek 'Het 

ministerie van oplossingen'. Jippe heeft mooi voorgelezen en 

kreeg kreeg goede feedback van de jury. We zijn hartstikke 

trots op Jippe! In de pauze was er voor elke school een 

opdracht. De goede titels bij de boeken zoeken. Gelukkig 

kreeg Jippe hulp van Swen, Yosco en zijn zusjes.  

 

 

 

Projectweken  

Van maandag 6 februari t/m woensdag 22 februari a.s. staat de 

gehele school in het teken van "De wereld rond”. Elke klas werkt 

tijdens deze weken over een eigen land en een geloof passend bij 

het land.   

Noteer alvast in uw agenda!! Woensdag 22 februari van 13.00 

tot 15.00 uur is er een gezamenlijke afsluiting van het project. Een 

speciale uitnodiging volgt nog. U wordt als ouder van harte 

uitgenodigd om deze middag bij ons op school de wereld rond te 

reizen. In elke klas is een tentoonstelling van het land waarin zij 

zich hebben verdiept. Er zal genoeg te zien, horen en misschien zelfs te proeven zijn! Ook 

zal het geloof dat centraal staat in dat land naar voren komen. Let op; voordat u op 

wereldreis kan, moet u even langs de douane, maar dat zal vast goedkomen!   

  

We hopen op een grote opkomst. Graag tot dan! 

 

Talentencarrousel  

 

 
 

Bijlage: -  Uitnodiging discoavond op school 7 februari a.s. 

               -  Boekstart bibliotheek 


