
 
o.b.s. de Tweemaster – Piet Heinlaan 19 – 9675 AZ Winschoten – 0597 414277 – obsdetweemaster@sooog.nl 

 

 
 

 
 

 
 
 

Tweemasterjournaal 
Jaargang 23 

  14 april 2017 – nr. 9 
 
 Cito eind voor groep 8 
Volgende week is het dan zover. Een 
spannende maar ook leuke week voor groep 8! 
Dinsdag, woensdag en donderdagmorgen 
hebben de kinderen van groep 8 de Cito 
eindtoets.  
We verzoeken u vriendelijk, doch dringend, om 
op deze ochtenden geen afspraken te maken 
voor de huisarts, orthodontist e.d.  
Een goede nachtrust en een goed ontbijt maken 
dat aan enkele basisvoorwaarden voor een 
goed resultaat al is voldaan.  
 
Verder zullen de omstandigheden waarin de 
toets wordt gedaan zo normaal als mogelijk zijn. 
Geen snoep, spelletjes, knuffels.... Het leidt 
allemaal af van hetgeen waarop de kinderen 
zich moeten concentreren. Omdat we de 
onderdelen voor wereldoriëntatie niet gaan 
afnemen, is er elke morgen even wat meer 
ruimte voor de verplichte onderdelen (rekenen, 
taal, begrijpend lezen en studievaardigheden).  
 
Ter afsluiting van de citoweek is er vrijdagavond 
21 april een disco voor groep 8, in de grote 
ruimte van onze school. Tijd: 19.30-21.30 uur. 
En overdag hebben we gezellige spelletjes 
i.v.m. de Koningsspelen. 

 
 
 Koningsspelen 
Vrijdag 21 april doen wij op de Tweemaster mee 
aan de Koningsspelen. De kinderen worden op 
de normale tijd, 08.30 uur, op school verwacht 
en ze zijn om 14.00 uur vrij. We volgen deze 
dag een continurooster.  
De kleuters zijn donderdag 20 april vrij.  
 
De hele dag zal in het teken staan van diverse 

spelletjes en veel gezelligheid. Na de spelletjes 
gaan we allemaal genieten van een 
welverdiende lunch. Zowel de lunch als de 
tussendoortjes wordt door school verzorgd. De 
kinderen hoeven deze dag niets mee te nemen.  
 
Om deze dag nog feestelijker te maken mogen 
de kinderen oranje gekleed op school komen. 
Echter is makkelijk zittende kleding aan te 
raden vanwege de activiteiten. 

 
 

Open dag Kunstencentrum 
Op zaterdag 13 mei a.s. is er een open dag voor 
muziek, dans en theater. U en uw kinderen zijn 
dan van harte welkom om kennis te komen 
maken met het aanbod van het 
Kunstencentrum te bieden heeft.  
Kijk voor meer informatie op: 
https://www.indeklinker.nl/cursussen/Agenda/  
 
Baby-nieuws 
Misschien heeft u het in de wandelgangen al 
gehoord, maar toch willen we niemand het 
heugelijke nieuws ontnemen, dat juf Wianda in 
verwachting is. Tot nu toe gaat alles erg 
voorspoedig. De baby wordt begin oktober 
verwacht. Wij wensen juf Wianda en haar 
partner nog een fijne zwangerschap toe! 
 
 
Vrij 

 Aanstaande maandag (17 april) zijn alle 
leerlingen vrij i.v.m. 2e Paasdag. 

 Donderdag 20 april, groepen 1 & 2 hele 
dag vrij i.v.m. de Koningsspelen op 
vrijdag 21 april.  

 Maandag 24 t/m vrijdag 28 april, alle 
leerlingen vrij i.v.m. de meivakantie 

 Vrijdag 5 mei, alle leerlingen vrij i.v.m. 
Bevrijdingsdag 
 

Meivakantie 
Na volgende week hebben we alweer 
Meivakantie. We willen via deze weg iedereen 
alvast een hele fijne Meivakantie wensen. Maak 
er een leuke, gezellige week van! 
 

 
Met vriendelijke groet, 

Team o.b.s. de Tweemaster 
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