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

 

 
 

 
 

 
 
 

Tweemasterjournaal 
Jaargang 25 

 10 januari 2019 – nr. 5 
 
Gelukkig nieuwjaar!  
Het nieuwe jaar is alweer 10 dagen oud maar via 
deze weg willen wij iedereen alsnog een heel 
gelukkig, leerzaam maar vooral  ook een gezond jaar 
toewensen! Hopelijk heeft iedereen een heerlijke 
Kerstvakantie gehad en lekker kunnen genieten & 
uitrusten. We gaan er weer een mooi jaar van maken 
met elkaar! 
 

 
 
 Kerst 

Ondanks dat het al even geleden is, willen we 
iedereen hartelijk bedanken voor alle lekkere dingen 
bij ons Kerstdiner. Het was een gezellige en leuke 
avond. 
Verder hebben we een inzamelactie gehouden voor 
het Tafelhuis. Wij hebben met elkaar €200,- kunnen 
doneren. Bedankt voor uw steun en bijdrage! 
 

 

 Mijn School (APP) 

Er zijn al veel ouders die hun account hebben 
geactiveerd, dat is erg fijn! Heeft u het nog niet 
gedaan, denkt u er dan nog even om? Mocht het niet 
lukken, wij helpen u graag! 
Het is belangrijk om u account te activeren, want Mijn 
School is/wordt het communicatiemiddel van onze 
school met ouders.  
Alle ouders die hun account nog niet hebben 
geactiveerd, zullen volgende week nogmaals een 
mail krijgen om hun account te activeren.  

 
 
 Leerlingenraad 

Op 13 december jl. zijn we gestart met onze 
leerlingenraad. Juf Lydia & juf Sandra helpen de 
kinderen hiermee. Natuurlijk is eerst besproken wat 
een leerlingenraad nu precies is en wat het inhoudt. 
Een citaat uit de notulen van de leerlingenraad: 
“In de leerlingenraad zitten de voorzitters uit alle 
klassen.   
Tijdens de vergadering worden allerlei dingen 
besproken die de kinderen in de klassen tijdens de 
klasse vergadering horen. Ook vertellen de juffen wat 
er namens alle meesters en juffen besproken kan 
worden. We hopen dat we het samen zo nóg leuker 
kunnen maken op school.” 
Verder is er afgesproken, wie de voorzitter en notulist 
wordt. Welk tijdstip het beste is om te vergaderen, 
waar de notulen bewaard moeten worden etc. 
Hierna waren er de mededelingen vanuit de klassen 
en vanuit de leerkrachten. Als laatste nog een echte 
rondvraag en toen werd de vergadering gesloten. 
De volgende vergadering is op 24 januari.  
De eerste keer werd ervaren als erg leuk en zinvol! 
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 Belangrijke data voor  uw agenda 

 
 Woensdag 23 januari, voorleesontbijt 

 11 & 12 februari, oudergesprekken voor 
groep 8 

 13 februari, alle leerlingen vrij i.v.m. een 
margedag 

 14 februari, kleuterfeest 

 18 t/m 22 februari, voorjaarsvakantie 

 26 & 27 februari, oudergesprekken voor de 
groepen 1 t/m 7 

 6 maart, groepen 5 t/m 8 vrij i.v.m. 
bovenbouwdag 

 (15 maart, waarschijnlijk alle kinderen vrij 
i.v.m. stakingen in het onderwijs) 

 27 maart, alle kinderen vrij i.v.m. 
Daltonconferentie 

 
 

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