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 Geachte ouders,  
 
Hopelijk heeft iedereen volop kunnen genieten 
van de afgelopen weken.  We zijn blij dat de 
kinderen weer vol energie aan de slag  zijn 
gegaan. We kunnen  de komende spannende 
periode  hopelijk tot een hele fijne periode voor 
iedereen maken. 
Een periode van festiviteiten en overleg en zijn 
er  tussentijds vragen etc. stuurt U even een 
mailbericht naar de leerkracht  of maak een 
afspraak  na schooltijd. 
 
Besmettelijke ziekten 
Er is waterpokken op school geconstateerd 
en tevens roodvonk,hand-mond en voetziekte, 
dan bent u even op de hoogte. 
 
Lampionnenavond 
Woensdag 8 november hebben we een 
geweldige happening gehad rond alle 
lampionnen die door de kinderen waren 
gemaakt. Erg leuk en met een enorme opkomst 
van ouders en familieleden. Ook de ouderraad 
en  kinderen van groep 8 bedanken we graag 
voor  de fijne medewerking en organisatie. 
 
Mr- ideeënbus 
Deze hangt inmiddels in de gang bij groep 5 en  
als er ideeën zijn dan kunt u deze hier in doen. 
Inmiddels zijn er een aantal ideeën/vragen in- 
gediend en deze worden in een klein MR comité 
bekeken en zo mogelijk rechtstreeks naar de 
indiener beantwoord. Ook kan het worden 
meegenomen in de MR vergadering waarna 
alsnog een antwoord volgt. Een goede zaak. 
Een punt dat ook aan de orde kwam was de 
inloop van onze school. Het bleek dat niet 
iedereen het zo heeft begrepen als de 
bedoeling was.  
Wij zijn een Daltonschool en een van de pijlers 
is zelfstandigheid en wij werken dagelijks aan 
die zelfstandigheid en hopen zo de kinderen 
een stuk bagage mee te geven voor hun 

verdere leven. Vandaar ook het verzoek de 
kinderen vanaf enkele maanden groep 3 t/m 8 
niet meer te begeleiden in school. Samen 
werken we immers aan de vorming van uw 
kinderen. Maar is er iets belangrijks te melden 
dat geen uitstel kan dulden dan moet u 
natuurlijk meekomen en naar de leerkracht 
gaan of de schoolcoördinator. 
Aan de andere kant willen we heel graag ouders 
in school die ons komen helpen. Daar zijn we 
heel blij mee en we kunnen echt niet zonder die 
medewerking op allerlei gebieden. Dat is dan 
inderdaad even de spagaat waar we  nu uitleg 
over geven. We hopen dat zo voldoende te 
hebben uitgelegd. 
 
Sinterklaasviering 4 december 
Sint en zijn pieten zijn weer in het land en op 4 
december komt hij ons ’s morgens bezoeken en 
daar zijn we heel blij mee. De voorbereidingen 
zijn in volle gang en we zijn heel nieuwsgierig 
hoe en op welke manier hij ons gaat verrassen. 
Hij heeft ons laten weten dat hij een heel druk 
programma heeft. Sint start de ochtend bij de 
kleuters en dat betekent dat het niet gaat lukken 
om tijd in te ruimen voor de peuters in school.  
Buiten  bij de aankomst is iedereen van harte 
welkom en we hopen dan ook op veel publiek.   
Ook heeft Sint ons bericht gegeven dat de 
kinderen van groep 1 t/m 4 (groep 4 van 4/5 
heeft een zelfgemaakte schoen)  op woensdag 
29 november hun schoen mee mogen nemen 
naar school om die neer te zetten voor de nacht 
van woensdag op donderdag. 
Sint heeft i.v.m het drukke programma ook 
gevraagd of groep 5 t/m 8 lootjes wilden trekken 
en een cadeautje  willen kopen/maken voor 
max 7 euro. Ook een gedichtje of surprise 
maken verhoogt het plezier enorm en we 
kunnen niet wachten op al deze prachtige 
verrassingen die de kinderen weten te maken. 
Het wordt vast een fantastisch leuke dag. 
N.B-  Het officiële  feest is natuurlijk op 5 
december en daarom mogen de kinderen op 6 
december een uurtje later beginnen, dus niet 
om half negen maar om half tien starten de 
groepen. 
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Tekenactie/schoolplein: 
De tekeningen zijn opgestuurd en zagen er 
prachtig uit. 
De school krijgt uiteindelijk per besteld product 
een percentage dat we gaan gebruiken om een 
nog mooier schoolplein te krijgen. 
Maandag a.s gaat het actiepakket mee naar 
huis, de actie  loopt vervolgens van 27 nov. t/m 
7 dec., daarna gaat de winkel dicht en kan er 
niets meer besteld worden. U ontvangt van ons 
nog een gebruikersnaam en wachtwoord. De 
bestellingen worden vervolgens op 18/19 
december geleverd op school.  Bij voorbaat 
dank voor uw  medewerking en bestellingen. 
 
Op de site van www.impressunique.nl  kunt u 
meer informatie lezen over ons project. Voor 
inhoudelijke vragen moet u dit bedrijf 
rechtstreeks benaderen.  
 
 

Geboorte van: 
Bij deze willen we Juf Marloes Koolhof en 
Robbert Flink van harte feliciteren met hun 
eerste kind met de prachtige naam…... 
 
 
 

 
Juf Marloes is maar heel kort ingezet bij ons op 
school en moest wegens gezondheidsredenen 
rust nemen. Wij wensen jullie allen veel 
voorspoed en geluk . 
 
 

Oudergesprekken:  Even ter herinnering 
Op maandag 27 november en dinsdag 28 
november zijn er oudergesprekken voor de 
groepen 1-2b t/m 8.  
De kinderen krijgen dan nog geen rapport, maar 
er wordt gesproken over: Hoe vindt uw 
zoon/dochter het op school? En hoe gaat het tot 
nu toe? 
De uitnodiging met de tijd hebt u ontvangen. 
We hopen u allen dan ook weer te mogen 
begroeten. 
 
Clinic Donar 
We hebben inmiddels bericht gehad van Donar. 
Op donderdag 8 februari wordt een een 
basketbalclinic gegeven aan groep 5 t/m 8 hier 
op school. Dat wordt vast een sportieve 
happening. 
 
Oud papier: Voor het lopen van de oud 
papier route door onze wijk zoeken  we voor 
2018 nog steeds wat extra mensen. Het zou 
mooi zijn als u ons kunt  helpen zodat we weer 
een schema in overleg kunnen maken. De 
snellere inzet bij een volle vrachtwagen was het 
de laatste keren ook veel sneller klaar.  Hopelijk 
kunt U ons helpen voor het komende jaar.  

 
Juf Marina 
Juf Marina is de afgelopen week geopereerd en 
heeft een nieuwe heup gekregen. Het is 
allemaal heel voorspoedig verlopen en de 
volgende dag mocht ze al naar huis. Super 
goed bericht, we wensen haar een goed herstel 
en revalidatie toe. Ook de invallers wensen we 
veel succes en plezier in en met de groep. 
 
Speeltoestel 
 
Het gele speeltoestel buiten het hek is niet veilig 
meer om te gebruiken en daarom afgezet. Ook 
na schooltijd de kinderen dus graag op het hart 
drukken er niet op te gaan spelen. 
  
Ter info - 
 
A.s Zondag  26 november om 15.00 uur is de 
voorstelling “Chaos in het Pietenhuis” voor de 
onderbouw kinderen in de Klinker te zien. 
Kaarten aldaar verkrijgbaar. 
 
 
 
 

 
Met vriendelijke groet, 

Team o.b.s. de Tweemaster 
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