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 Een nieuw schooljaar!  

Maandag  4 september zijn we weer uitgerust en met 
frisse moed begonnen aan een nieuw schooljaar. We 
zijn gestart met 9 groepen, 204 leerlingen en nieuwe 
personeelsleden. Het betreft  Anita vd Werff, Daniëlle 
de Keijser ,Marloes Koolhof en Steffan Goos. Veel 
succes en een fijne tijd op de Tweemaster.   
Juf Anita is vroegtijdig bevallen van Sem en we 

wensen de familie veel voorspoed en geluk. 

Juf Marloes gaat met ingang van de herfstvakantie 

met zwangerschapsverlof. 

Onze schoolcoördinator, Wianda de Boer is zoals 

genoemd met zwangerschapsverlof en de 

vervanging is intern opgelost want Bé Perdok is 

bereid gevonden haar taken waar te nemen. Samen 

met alle teamleden gaat dat vast lukken. Juf Gerry zal 

vervolgens IB taken overnemen. Wij wensen de 

nieuwe clusterdirecteur, Annet Wortelboer heel veel 

succes met haar nieuwe functie. 

Alle nieuwe leerlingen en ouders ook van harte 

welkom!   

In de laatste vakantieweek hebben de leerkrachten al 

weer heel wat uurtjes in de school doorgebracht om 

de klassen gezellig te maken en de spulletjes weer 

klaar te leggen.  Wij vinden het al erg mooi en gezellig 

geworden.   

Verder willen we alle leerlingen en ouders een fijn en 

leerzaam jaar toe wensen bij ons op school!   

  

  
  

 Traktatie & pauzehapje Denkt u aan 

gezonde traktaties en gezonde 

pauzehapjes?  

  
  

 

 De verschillende ingangen binnen de 

school De kleuters hebben een eigen ingang 

bij ons op school. Het is dan ook de 
bedoeling dat alle kleuters via deze ingang 

(achter de school) naar binnengebracht 

worden. Ouders van gr 1 en 2  mogen hun 

kinderen evt. naar de klas brengen en via 

dezelfde ingang de school weer verlaten. 

Groep 3 mag tot de herfstvakantie gebracht 

worden Voor de groepen 3 & 4 is de 

hoofdingang de juiste en voor de groepen 5 

& 6 de ingang aan de zijkant van de school. 

De ouders van de kinderen van de groepen 4 

t/m 8 gaan niet meer mee naar binnen om 

hun kinderen te brengen (mits u een 

belangrijke boodschap heeft voor de 

leerkracht). De ingang voor de groepen 7 & 8 

spreekt voor zich. Ook zij gaan zelfstandig 
naar binnen.   Het is niet de bedoeling dat 

kinderen binnendoor naar binnen worden 

gebracht. Broers/zussen moet ook niet door 

de school naar hun groep terug lopen. 

  

 Verzoek van onze overblijfmoeders  

Zou u er voor willen zorgen dat alle 

broodtrommels en bekers voorzien zijn van een 

naam! Alvast bedankt!  

  

 Jaarboekje, Daltonboekje & Schoolgids 

Volgende week krijgen alle oudste kinderen 

van het gezin een nieuw jaarboekje mee 

naar huis. In ons jaarboekje kunt u onder 

andere nog het jaarverslag van het afgelopen 

jaar lezen. Ook kunt u hierin het gymrooster, 

de toets kalender, het vakantierooster en nog 

veel meer nuttig informatie voor aankomend 

schooljaar vinden. Bewaar deze boekjes dus 

goed! Het Daltonboekje zal digitaal worden 

verstuurd en de schoolgids staat op de site 

van school. 

  

 Rapporten  

Zou u zo vriendelijk willen zijn om de rapporten 

(graag getekend), voor zover dit nog niet is 

gebeurd, weer mee naar school te geven? Alvast 

bedankt voor de medewerking.  

  

 Iets voor in uw agenda!  

U kunt alvast woensdagavond 18 oktober 

vrijhouden in uw agenda. Dan houden de 

groepen 1 t/m 8 een informatieve avond. Een 

andere opzet dan U van ons gewend was  U 

krijgt hier spoedig meer informatie over.  

  

  
 

*Run  9 sept 2017 –We hopen dat heel veel kinderen 

van onze school mee gaan doen. We zullen een 
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partytent met de OR neerzetten waar de kinderen na 

afloop iets te drinken kunnen halen. Dus zoek ons wel 

op. Helaas is het niet gelukt om als team/cluster met 

de ouders samen een team te formeren. Binnenkort 

komt de vraag wie in 2018 mee wil doen, dan zijn we 

in ieder geval vroeg genoeg met de inventarisatie. 

 

  Alle kinderen moeten kunnen sporten!  

Lid worden van een sportvereniging is belangrijk en 
wat is het dan ontzettend jammer wanneer dat niet 
kan, omdat het geld er niet voor is. Het 
Jeugdsportfonds Groningen biedt hulp, als het 
financieel moeilijk is om uw kind lid te laten worden 
van een sportvereniging. Uw kind hoeft dus niet aan 
de kant blijven staan, terwijl klasgenootjes wel lid zijn.  

Hoe werkt het?  U kunt zich melden bij een 
intermediair. Die vult samen met u het 
inschrijvingsformulier in via de computer. Binnen 
twee week is de aanvraag behandeld en kan uw kind 
gaan sporten. Het Jeugdsportfonds vraagt geen 
inkomensgegevens, omdat we ervan  uitgaan dat de 
intermediair uw situatie voldoende kent.    
Wie zijn die intermediairs?  Intermediairs zijn 
mensen die met kinderen werken bij bijvoorbeeld 
jeugdzorg, maatschappelijk werk, gezondheidszorg 
en op scholen. Mocht u bij deze instellingen niet 
terecht kunnen, dan kunt u contact opnemen met 
Martina Haak-Snoek, coördinator  
Jeugdsportfonds  Groningen.  Via  

www.groningen.jeugdsportfonds.nl  of  tel. 

 0681304503 woensdag van 9.00 - 12.00 uur.   

Voorstellen  -  Via deze weg wil ik mij even 

voorstellen. Ik ben Annet Wortelboer en sinds  1 
augustus j.l. ben ik de nieuwe clusterdirecteur van 
cluster 5. Het cluster waar ook o.b.s. De Tweemaster 
bij hoort. Ik woon in Nieuwe Pekela en werk sinds 
1987 met veel plezier in het onderwijs. In al die jaren 
heb ik lesgegeven aan alle groepen binnen het 
basisonderwijs en ben ik IB-er geweest op o.d.b.s. 
Theo Thijssen, o.b.s. De Linde en op o.b.s. Drieborg. 
De afgelopen drie jaren ben ik schoolcoördinator 
geweest op o.b.s De Linde en o.d.b.s. Theo 
Thijssen.   

Ik vind het heel belangrijk dat de school een plek is 
waar een kind gelukkig kan zijn, waar het zich 
gerespecteerd voelt en kan opgroeien tot een 
zelfstandig en zelfbewust mens. In de 
basisschoolperiode wordt een basis gelegd voor de 
rest van het leven. Ik ga mijn best doen om anderen 
in staat te stellen om hun talenten te benutten, zowel 
de leerkrachten als de leerlingen op onze scholen. 
Voor mij heeft dat te maken met: vertrouwen geven, 
positief zijn, respectvol zijn en samenwerken.   

De school is inmiddels begonnen en ik heb al 
kennisgemaakt met alle leerkrachten. Ik heb me heel 
welkom gevoeld. In overleg met Bé Perdok, hij 
neemt tijdelijk de taak over van Wianda de Boer,  zal 
ik een planning maken wanneer ik aanwezig ben op 
de Tweemaster om hem en het team te 
ondersteunen.  
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Ik kijk uit naar een prettige samenwerking en ik hoop 
binnenkort kennis met u te maken.  

Met vriendelijke groet,  Annet Wortelboer  

*Verkeersmaatregelen – een lang gekoesterde 

wens is in vervulling gegaan. Allerlei palen en 

hekwerken zijn vervangen en geplaatst door de 

gemeente ten einde de verkeerssituatie voor de 

kinderen veiliger te maken. Met name het stuk 

voetpad langs het voetbalveld is nu nog duidelijker 

aangegeven, wie zien dan ook graag dat er niet meer 

gefietst gaat worden. Bij voorbaat dank. 

Nog enkele leuke tips voor verschillende 

leerzame sites  

  

• www.woordkasteel.com   

• www.squla.nl   

• www.spelletjesplein.nl  
 www.leestrainer.nl   

• www.tafels-oefenen.nl  

• www.topo-oefenen.nl  

• www.geschiedenisnederland.startpagina.nl  

• www.klunderloa.nl (Grunnegs veur 

grondschoulen)  

• www.veilig leren lezen.nl  

  

  

  
  

Judoproject 

Vanaf don. 7 sept a.s krijgen de kinderen van groep 

3, 4,4/5, en 6 zes keer een les aangeboden door 

Stichting Judo Instituut Noord. Trainer Jeroen 

Scholma zal de lessen verzorgen.  

Op 7,14,21, 28 sept, en 5 en 12 oktober wordt de les 

gegeven. Op 21 sep.t bent U van harte welkom bij de 

kijkles en ook bij de laatste les op 12 oktober bent U 

welkom. Deze les bestaat uit een judotoernooi. 

Voor judopakken wordt gezorgd, gymkleding hoeft 

niet mee . Groep 4/5 wordt gesplitst en doen met hun 

jaargroep mee. 

Het gymrooster is tijdens deze dagen wat aangepast 

en ziet er als volgt uit: 

Groep 3 8.30 -9.15u. 

Groep 4 9.15-10.00u. 

Groep 5 10.15-11.00u. 

Groep 6 11.00-11.45u 

 

Met vriendelijke groet,  

Team o.b.s. de Tweemaster  
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