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 Maandkalender 

 

 

 

 

 

Nieuwe leerlingen  

Groep 1/2a: Jesse Borgmeier 

Groep 1/2c: Elina van Rosmalen 

Wij wensen Jesse en Elina een fijne en leerzame tijd toe op de Tweemaster! 

Vervangingsproblematiek 

Het leerkrachtentekort is nog steeds volop aan de orde. Op dit moment zijn er niet of 

nauwelijks invalleerkrachten beschikbaar. De afgelopen periode hebben we al meerdere 

dagen te maken gehad met uitval van leerkrachten, waarvoor geen inval te vinden was. In 

de meeste gevallen hebben we dit intern kunnen oplossen doordat leerkrachten soms extra 

werken, door de groep te verdelen over andere groepen of doordat leerkrachten hun 

werkdrukdag (dag waarop ze zijn vrijgesteld van lestaken) inleveren. Dit vraagt grote 

flexibiliteit van het team. 

De verwachting is dat het ook de komende tijd voor zal komen dat zieke of afwezige 

leerkrachten niet vervangen kunnen worden en we het intern niet meer op kunnen lossen. 

Het kan dan zo zijn dat we in het uiterste geval een groep naar huis moeten sturen. De 

regel is om dat niet op de eerste dag te doen. Wanneer dit aan de orde is in de groep van 

uw kind(eren) hoort u dit zo spoedig mogelijk. 

 

 

 

 31 oktober 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 

November/December  

4 november Start week van de mediawijsheid 

7 t/m 10 november Voorlopig adviesgesprekken groep 8 

14 t/m 18 november Spreekweek ouders groep 1 t/m 8 

24 november Margedag: leerlingen vrij 

28 november Jaarvergadering MR/OR. Aanvang 19.30 uur (inloop vanaf 

19.00 uur) 

2 december Sinterklaasfeest 

http://www.2master.nl/
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Parkeren bij school 

Wanneer u uw kind(eren) met de auto naar school brengt, willen wij u vragen gebruik te 

maken van het grote parkeerterrein en lopend naar het schoolplein te komen. 

Het is niet de bedoeling uw kind af te zetten en/of op te halen op het kleine parkeerterrein 

naast de school. Deze toegang is alleen bedoeld voor leveranciers en mindervaliden. Verder 

mag hier niet geparkeerd worden. Zie ook onderstaand bord (gele pijl). 

Ook levert dit gevaarlijke situaties op voor onze leerlingen die lopend of op de fiets naar 

school komen en via deze parkeerplaats naar de fietsenstalling en het schoolplein gaan. 

Laten we met elkaar denken aan de veiligheid van onze kinderen! 

 

 
  
Covid-19 

De afgelopen weken hebben we weer regelmatig te maken gehad met besmettingen van 

leerlingen in een aantal groepen. Wanneer dit in een groep aan de orde is, krijgen 

betreffende ouders een kort bericht van school zodat u extra alert kunt zijn bij klachten.  

In september heeft u een mail ontvangen over het verkrijgen van testen via school. Daar 

wordt al goed gebruik van gemaakt. In dit bericht heeft u kunnen lezen dat het mogelijk is 

om via school een coronatest te verkrijgen voor alle schoolgaande leerlingen van 

groep 1 tot en met 8. Deze test kunt u voor uw kind gebruiken bij symptomen van corona 

(preventief testen wordt niet meer geadviseerd). 

Wanneer u voor uw kind(eren) een test thuis wilt hebben, kunt u dit via een mailtje 

aangeven bij de leerkracht van uw zoon/dochter. Zij geven dan een test mee naar huis. 

Mocht de test gebruikt zijn, kunt u opnieuw een test voor thuis vragen. Op deze manier 

heeft u voor uw kind(eren) altijd een test in huis.  

Spreekweek (groep 1 t/m 7) en voorlopig adviesgesprekken (groep 8) 

In de week van 14 november a.s. staat de spreekweek gepland.  

U ontvangt donderdag per mail een uitnodiging om in te schrijven (via Schoolgesprek). 

 

De voorlopig adviesgesprekken met de ouders en leerlingen van groep 8 zijn in de week 

van 7 november a.s. Betreffende ouders hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen om in 

te schrijven via Schoolgesprek. 

 
Begeleiding en ondersteuning  

In de twee weken na de herfstvakantie kijken we in alle groepen gericht naar de sociaal-

emotionele ontwikkeling en het welbevinden van alle kinderen. Dit doen we met 

vragenlijsten en observatielijsten aanvullend op wat we dagelijks in de klas zien en 

observeren. Tijdens de groepsbespreking bespreken de leerkrachten de bevindingen met de 

intern begeleider. Aan de hand daarvan maken we plannen voor de volgende periode. 

Tijdens de spreekweek staat de sociaal- emotionele ontwikkeling centraal in de gesprekken.  
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Pandapot 

Op school hebben wij een bijzondere spaarpot. Deze is bedoeld om 

te sparen voor ons jaarlijks gekozen goede doel. Hieraan wordt 

tijdens ons zomerfeest in het voorjaar aandacht besteed d.m.v. het 

organiseren van een sponsorloop. Het bedrag dat door de kinderen 

bij elkaar wordt gelopen, wordt aangevuld met de opbrengst uit de 

Pandaspaarpot. 

 

Wanneer uw zoon/dochter jarig is, wordt dit natuurlijk gevierd op 

school. De kinderen trakteren in de groep. Ook het team wordt dan 

vaak met iets lekkers verwend. Dit stellen we natuurlijk op prijs.  

We zouden u willen aanmoedigen om in plaats van een traktatie 

voor het team een kleine bijdrage te doen in de spaarpot. Voor de 

leerlingen een mooie en leerzame manier om in aanraking te komen 

met goede doelen! 

 

Kinderboekenweek 2022  

Op 5 oktober jl. hebben we de Kinderboekenweek met het thema Gi-Ga-Groen met de hele 

school geopend met het dansje dat bij het liedje van Kinderen voor kinderen hoort. Juf 

Miranda hield een praatje over de Kinderboekenweek.  

Ook was er die dag voor alle groepen een speurtocht in het speelbos. De kinderen gingen op 

zoek naar schatkistjes met daarin een foto van een juf of meester, die in de natuur aan het 

lezen was en daar een vraag over had. Als je alle schatkistjes gevonden had en alle vragen 

goed had beantwoord, kwam er de volgende oplossing uit: Lezen is een feest! 

Gedurende de Kinderboekenweek begonnen we elke dag met voorlezen. Alle juffen en 

meester gingen elke dag naar een andere groep om voor te lezen! 

Ook was er iedere dag “The Masked Reader”. Tijdens het fruit 

eten keken de kinderen naar een filmpje waarin een juf of 

meester verkleed aan het voorlezen was. De kinderen moesten 

dan raden wie dat was. Dat was erg leuk! 

Tijdens de Kinderboekenweek is de hal veranderd in een 

verhalenbos. Elk kind heeft op een herfstblad iets geschreven 

(bijvoorbeeld een verhaaltje of een gedichtje of een tekening) 

en al die bladeren zijn aan de takken of bomen in de hal 

gehangen. Het ziet er heel vrolijk uit! 

 

Dit alles om de kinderen enthousiast voor lezen te maken! 

Een aantal kinderen uit de groepen 6 t/m 8 heeft meegedaan 

aan de nationale voorleeswedstrijd. Jippe Bonsink uit groep 7 is 

de voorleeskampioen van obs de Tweemaster geworden. Jippe 

gaat onze school vertegenwoordigen bij de gemeentelijke 

voorleeswedstrijd. 

 

 

Uitnodiging jaarvergadering MR/OR 

Het schooljaar is gestart en de eerste MR en OR vergaderingen hebben alweer 

plaatsgevonden. Bij beide raden is er een kleine wisseling geweest van leden. Zoals elk jaar 

is er ook dit jaar een gezamenlijke bijeenkomst van de OR en de MR. Deze heeft als doel 

inzage te geven in de cijfers en ouders te laten kennismaken met de leden van de MR/OR. 

De gezamenlijke bijeenkomst staat gepland voor 28 november. Er is een inloop voor ouders 

van 19.00 tot 19.30 uur in school. De koffie staat klaar en wij ook! 

Namens de OR en MR  bent u van harte welkom! 

 


