NIEUWSBRIEF
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Hierbij de nieuwsbrief in even een andere stijl. In deze nieuwsbrief weer
belangrijke mededelingen. De frequentie van de nieuwsbrief wordt minder omdat
we in PARRO al veel belangrijke informatie met jullie delen.
Team OBS de Tweemaster.
Corona
De afgelopen maanden ging corona niet onopgemerkt voorbij. Kinderen en
leerkrachten zitten met regelmaat in quarantaine. Gelukkig zijn er tegenwoordig
veel online mogelijkheden. Zo gaf juf Nathalie les vanuit huis en geven kinderen
elkaar uitleg via de chromebook. Ook werden er lespakketten en surprises
rondgebracht. Natuurlijk hebben we het liefste iedereen gezond op school! De
maatregelen rondom corona worden steeds verder versoepeld, we hopen dat de
versoepelingen ook op school gaan komen. Ik heb er goede moed op dat we
jullie vanaf volgende week maandag weer mogen ontvangen binnen onze school,
we de rapportgesprekken fysiek kunnen houden, we het aankomende
Pannenkoekfeest met jullie samen kunnen vieren. Duimen jullie met ons mee?

Studiedag

Zoals jullie als ouder(s)/verzorger(s) steeds vaker ervaren is het lerarentekort
ook in Zeeland een groot probleem aan het worden. Onze stichting, Albero wil
graag samen met alle leerkrachten kijken hoe we dit enorme tekort gaan
oplossen. Ze hebben hiervoor een heel belangrijke extra studiedag ingepland
waarbij ook scholen uit de rest van Nederland deel gaan nemen. Een extra
studiedag betekent alleen een extra dag geen les voor de kinderen en dat vinden
wij als Tweemaster niet goed. We willen daarom een andere dag “inruilen”.
Op maandag 7 maart stond er een studiedag gepland. Deze vervalt, dus de
kinderen hebben op deze dag wel school. De studiedag is verplaatst naar
maandag 9 mei as. Deze dag zijn de kinderen vrij.
Heeft u maandag 7 maart al gerekend als extra dag en geeft dit problemen, laat
het ons even weten.
Beweegschool
Wij zijn een beweegschool plus. Daarom doen de kinderen veel op het gebied
van sport en bewegen. Zo heeft groep 1-2 voetjebal gehad in de grote gymzaal,
groep 3-4 Sintgym in het omnium en de groepen 3 t/m 8 en Taallentgroep
kregen een Lacross clinic en nemen deel aan skills4life. Hierbij leren ze op een
sportieve manier over sociale vaardigheden. Denk aan samenwerken, doorzetten
en talenten herkennen.

Sport compliment
Wij doen op school veel aan sport en bewegen. We vinden het belangrijk dat
kinderen niet de hele dag stilzitten op school, maar vaak bewegen. Het bewegen
is niet alleen goed voor ons lijf maar ook voor ons brein, de hersenen. Van
bewegen wordt je fitter én slimmer. De provincie Zeeland en de gemeente Goes
vinden het heel belangrijk dat scholen extra aandacht besteden aan bewegen. Ze
zijn dat ook trots op onze school en hebben ons hiervoor een compliment
gegeven: het sport compliment! We hebben een cheque van €2000,- gekregen.
Hiervan kunnen we nog meer beweegmaterialen aanschaffen.

“Uitreiking sport compliment door Jo Annes de Bat (provincie Zeeland)”
Verbouwing en nieuwe meubels
We hadden gehoopt dat de verbouwing inmiddels klaar zou zijn. Helaas is dit nog
niet het geval en moeten we nog even geduld hebben. Beetje bij beetje zien we
de school opknappen en wat gaat het gaaf worden!!! In de kerstvakantie is het
nieuwe meubilair geleverd. U heeft er vast over gehoord van de kinderen, want
ze kunnen meer bewegen op de nieuwe wiebelstoelen. Ook de hal staat vol met
mooie, nieuwe meubels. En natuurlijk het nieuwe klimmateriaal in het speellokaal
niet vergeten, wat een feestje.

Zwemles
Dit jaar hebben de groepen 3 t/m 8 zwemles. Groep 3-4 heeft er al 10 weken
opzitten. De komende tijd zijn groep 5 en 6 aan de beurt. Elk kind krijgt zwemles
op eigen niveau. Hebben ze hun diploma al? Dan spelen ze bijvoorbeeld
waterspellen, om nog zekerder te worden in het water.

Voorleeswedstrijd
Dit jaar doet de Tweemaster mee aan de nationale voorleeswedstrijd. Redouane
uit groep 7 is de schoolwinnaar. De schoolwinnaars van alle scholen van Goes
namen het in een opgenomen filmpje tegen elkaar op. Redouane is gekozen door
de jury als beste lezer van de gemeente Goes! Redouane is door naar de
volgende ronde en dit betekent dat hij de binnenkort strijd aangaat tegen andere
winnaars van de gemeentes van de Bevelanden in de regionale finale.
Zet hem op Redouane!

Instagram
De Tweemaster heeft nu ook INSTAGRAM, hier plaatsen we regelmatig foto’s van
activiteiten. Volg je ons al?

Spreekuur Goese polder

CJG – GGD – SMWO

Elke dinsdagmiddag van 14:30-16:00 kunt u als ouders/verzorgers vragen
stellen aan deze partijen. Heeft u vragen over opvoeding, gedrag, sporten,
gezondheid, concentratie of heel iets anders? U mag elke dinsdag binnenlopen
voor een vrijblijvend gesprek en advies. Geen vraag is te gek, dus wees van
harte welkom!
Personeel
Juf Dalia is sinds oktober met verlof. Inmiddels is zij de trotse moeder van
zoontje Ayan.

Juf Janneke is zwanger van een meisje en zal per 1 maart met verlof gaan.
Volgend schooljaar zien we haar weer terug.
Juf Ellen is nog steeds ziek, ze heeft corona gehad en is aan het revalideren. Ze
mist de kinderen enorm.
Juf Annemarie heeft een nieuwe baan, ze gaat scholen helpen met het
implementeren van bewegend leren. Ze zal per 1 maart starten bij haar nieuwe
baan en ons helaas verlaten. We krijgen een nieuwe gymmeester, dus we blijven
zeker bewegen op de Tweemaster!
Juf Corrina en juf Adrianne zijn nieuw op onze school. Juf Corrina werkt in groep
¾ en juf Adrianne werkt in verschillende groepen.
Schoolfruit
Vanaf november genieten we elke dag weer van het schoolfruit! Kinderen maken
soms zelfs kennis met nieuwe groenten en fruit.

Agenda:
25 februari

Rapport mee

28 feb - 4 maart

Voorjaarsvakantie

7 maart

SCHOOL

7 maart - 21 maart

Rapport gesprekken

18 maart

Pannenkoekdag

Hulp gezocht:
Wie o wie wil het team en de oudercommissie tijdens de Pannenkoekdag van 18
maart helpen?
-

bakken pannenkoeken
rondbrengen pannenkoeken

Geef je op bij de leerkracht of juf Hennie

