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FEen nieuw jaar 
Zo zijn we alweer met de derde schoolweek van 
het nieuwe jaar begonnen. Misschien wat aan 
de late kant, maar zeker niet minder gemeend, 
willen wij iedereen via deze weg nog een heel 
gelukkig, gezond en natuurlijk leerzaam jaar toe 
wensen. Hopelijk heeft iedereen heerlijk kunnen 
genieten van de afgelopen Kerstvakantie. 
 

 
 
FAfgelopen Kerstviering 
Donderdag 21 december hebben we met elkaar 
een heel gezellige Kerstviering gehad. Er werd 
gezongen onder begeleiding van verschillende 
muziekinstrumenten en er waren weer heerlijke 
gerechten gemaakt door de ouders. Wij kunnen 
terugkijken op een zeer geslaagd feest. Via 
deze weg willen we alle ouders dan ook hartelijk 
bedanken voor hun bijdrage! 
 
F3e Kleutergroep 
Begin dit nieuwe jaar zijn we gestart met een 3e 
kleutergroep. De andere 2 kleutergroepen 
hadden een behoorlijk leerlingenaantal en 
omdat wij het erg belangrijk vinden de groepen 
behapbaar te houden, hebben we een 3e 
kleutergroep kunnen starten. Helaas was de 
start wat rommelig met zieke collega’s e.d., 
maar dat is nu gelukkig niet meer aan de orde. 
Wij zijn in ieder geval blij met de extra groep en 
kunnen zo met elkaar goed onderwijs geven en 
behouden. 

 

 
FNieuwe OR & MR-leden gevraagd 
Voor onze OR worden er nieuwe leden 
gevraagd. U kunt zich opgeven via het volgende 
mailadres: tweemaster.or@gmail.com. De 
sluitingsdatum voor opgave is woensdag 31 
januari 2018.  

Bij onze MR stelt mevr. G. Begeman-de Jager 
van de oudergeleding zich herkiesbaar dit jaar. 
Echter willen wij iedereen in de gelegenheid 
stellen zich aan te melden. Mocht u graag zitting 
willen nemen in de MR,  kunt u dat doen door 
een mailtje te sturen naar onze voorzitter dhr. 
Perdok (b.perdok@sooog.nl). De 
sluitingsdatum voor opgave is woensdag 31 
januari 2018. 

 

Mocht u meer informatie willen hebben over de 
activiteiten van de OR & MR, kijkt u dan eens 
op onze website. Hier staat uitgebreid wat er 
allemaal bij komt kijken www.obs2master.nl  

FImpress Unique (tekenactie) 
Zoals u weet zijn we steeds bezig met het beter, 
mooier maken en onderhouden van ons 
schoolplein. Hierbij komen altijd veel kosten 
kijken. De tekenactie van Impress Unique is 
zo’n actie die wij besteden aan het schoolplein. 
U kunt dan denken aan bijvoorbeeld de 
aanschaf van nieuwe speeltoestellen en likje 
verf op het plein etc. Vandaar dat we hadden 
besloten om een tekenactie te houden. Dankzij 
de prachtige tekeningen van de kinderen zijn er 
veel producten besteld en verkocht. 
De opbrengst voor ons schoolplein is dan ook 
geweldig: €716,68 
Wij willen iedereen super bedanken voor de 
opbrengst. We houden u op de hoogte als we 
het bedrag gaan besteden. 
 
F Nationale Voorleesdagen 
We starten aanstaande woensdag weer met de 
Nationale Voorleesdagen. Voor 2018 is Ssst! 
De tijger slaapt van Britta Teckentrup verkozen 
tot Prentenboek van het Jaar.  Naast dit boek 
werden negen andere prentenboeken gekozen 
die samen de Prentenboek TopTien van De 
Nationale Voorleesdagen 2018 vormen. Voor 
meer informatie over de voorleesdagen, kunt u 
kijken op:  
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https://onderwijs.nationalevoorleesdagen.nl  
 
Wij doen dit jaar geen voorleesontbijt, maar we 
hebben gekozen om lekker voor te lezen tijdens 
het fruit eten (eigen fruittas). We nemen hier 
natuurlijk wat extra tijd voor! Alle leerlingen 
mogen hun pantoffels en evt. een kussen 
meenemen. De juf/meester leest een 
(prenten)boek voor en de kinderen kunnen 
lekker luisteren op hun kussen en fruit eten 
tegelijk. Ook komt de OR langs om iets lekkers 
te brengen!  

 
 
FZwemfestijn 
Aanstaande vrijdagavond staat het gezellige 
zwemfestijn weer voor de deur. De kinderen 
van de groepen 3 t/m 5 zijn om 18:50 uur 
welkom om zich om te kleden. De spelletjes 
voor deze groepen beginnen om 19:00 uur en 
duren tot 20:00 uur.  
De kinderen van de groepen 6 t/m 8 kunnen 
zich om 20:10 uur komen omkleden. Het 
discozwemmen begint om 20:15 uur en duurt 
tot 21:30 uur. Wij hebben er weer zin in! 

 
 
F Nog enkele belangrijke data om te noteren 

• 5 & 6 februari zijn er spreekavonden 
voor groep 8. 

• 14 februari zijn alle kinderen van de 
groepen 1 t/m 3 vrij. Dit i.v.m. een 
onderbouwdag.  

• (14 februari wordt er waarschijnlijk ook 
gestaakt, houdt u hier alvast rekening 
mee. Zo gauw we zekerheid hebben, 
brengen wij u hiervan op de hoogte.) 

• 21 februari zijn alle kinderen vrij i.v.m. 
een Margedag.  

• 26 februari t/m 2 maart is het 
Voorjaarsvakantie. 

• 6 & 7 maart zijn er spreekavonden 
voor de groepen 1 t/m 7. 

• 21 maart zijn alle kinderen vrij i.v.m. 
een themadag die gehouden wordt 
voor alle leerkrachten in 
samenwerking met andere 
schoolbesturen. 

 

 
 

 
 

Met vriendelijke groet, 
Team o.b.s. de Tweemaster 


