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Beste ouders en verzorgers
Oproep
In de loop van de volgende week ontvangt u van ons een brief -op papier- waarin wij u verzoeken om
uw hulp bij verschillende schoolactiviteiten dit schooljaar. Net zoals het afgelopen jaar is het in de
vorm van een intekenlijst.
Wij verzoeken u daar zeer welwillend naar te kijken, omdat veel van de activiteiten, die vermeld
staan zonder uw hulp geen doorgang kunnen vinden. Uw hulp is voor de school dus heel belangrijk.
Nadat u heeft aangegeven waarmee u ons kunt helpen, verzoeken wij u de lijst op school weer in te
leveren.

Open ochtend en Algemene informatieavond
We waren wat teleurgesteld over de geringe opkomst ’s avonds in een aantal klassen.
De ouders, die wel aanwezig waren, gaven te kennen de informatie van de leerkrachten erg
waardevol te vinden. Ze kregen daardoor een beter idee over wat hun kinderen overdag op school
doen en wat er van hun kinderen het komend jaar verwacht wordt.
’s Ochtends sprak ik ouders die de “openbare lessen” (de school in bedrijf), als heel informatief
hadden ervaren. Ze konden de gesprekken met hun kinderen over school nu beter plaatsen.
Met vriendelijke groet,
Willem Blok
Interim-directeur De Tweemaster

Sociaal-emotionele ontwikkeling – methode Goed Gedaan
Komende week wordt het onderwerp Samen één groep aan onze leerlingen aangeboden. Er wordt
gesproken over samen spelen en samen werken, omgaan met verschillen: weten dat iedereen anders
is en mag zijn. Ook praten we over verplaatsen in anderen: goed kijken en aankijken, goed luisteren,
om de beurt praten en vragen stellen als je iets niet snapt. In de hogere groepen
bespreken we leven en laten leven: weten dat niet iedereen hoeft te zijn of te denken
zoals jij, weten dat als je anderen in hun waarde laat, de kans groot is dat anderen dat
ook bij jou doen.
De bijbehorende ouderbrief kunt u downloaden van onze schoolwebsite. Zo kunt U
eventueel in de thuissituatie ook met uw kind over dit onderwerp praten.

Rots en watertraining
Vandaag ben ik begonnen met rots- en watertraining. Een
psychofysieke training voor jongens en meisjes.
Ik heb me gericht op de groepen 3 t/m 8.
De punten die vandaag aan bod kwamen, zijn de grondbeginselen van de training: stevig staan,
centreren en ademkracht.
Verder hebben we de groet geleerd en weten dat je hiermee respect hebt voor je tegenstander en
medestander.
Als laatste oefening gingen we stoeien. Zo konden de kinderen meteen het geleerde in de praktijk
brengen. Ze groetten elkaar, stoeiden eerlijk, wonnen of verloren en groetten elkaar weer om
respect te tonen.
Volgende week donderdag volgt de tweede les van de training.
Groet,
Meester Frank

Unicefloop 2018 in het Streekbos op zondagmiddag 7 oktober.
Dit jaar is er weer een groot Unicef evenement in het Streekbos.
De loop is deze keer op zondagmiddag 7 oktober. In de ochtend is er een hardloopevenement van
Unicef en de middag is voor de kinderen!
Zoals elk jaar is de opbrengst van de sponsering voor Unicef. Help een handje met je voeten, voor
ieder kind!
Vanaf 13.30 ben je welkom in het Streekbos.
Er is een kabouterloop voor de kleintjes en voor de echte bikkels is er een loopafstand van 5 km.
Voor het eerst dit jaar is er ook een kids-run van 2,5 km rondom het meertje.
De kinderen hebben op school al een gastles gehad van Unicef, dus ze weten waar ze het voor doen.
Je kan je opgeven via de site https://unicefwf.nl/aanmelden-color-walk/
Als je je via de site opgeeft, krijgen de kinderen op school een envelop mee, waarmee ze sponsoren
kunnen zoeken.
We hopen op veel deelnemers van De Tweemaster dit jaar!
Groet,
Ellen Mantel

Kom jij ook lekker sporten tijdens de Sportinstuif?
De herfstvakantie staat alweer bijna voor de deur, een mooi moment om samen met je vrienden of
vriendinnen een ochtend te komen sporten. Op maandag 22 oktober organiseren Team Sportservice,
Welwonen en lokale verenigingen een sportinstuif in sporthal de Drecht, voor kinderen tussen de 6
en 12 jaar oud.
Activiteiten
Heb jij altijd al een keer bubbel-voetbal willen doen en ben je 8 jaar of ouder, dan is dit je kans! Ook
kun je meedoen aan een clinic karate (karateschool John Smit), de fijne kneepjes leren van het
tafeltennis (TTV – Olympia), trefballen en nog veel meer! Je bent welkom om een van de sporten
naar keuze te beoefenen. De deuren gaan om 11.00 open en sluiten om 12.30 uur.
Inschrijven
Ben je enthousiast en wil je graag meedoen, meld je aan via ons website
jouw.teamsportservice.nl/west-friesland. Klik op de button ‘Sportinstuif’ en vervolgens op
‘Sportinstuif Enkhuizen’. U kunt via de website direct afrekenen. De kosten zijn €2,50 per persoon.
Inschrijven kan vanaf 20 september t/m 16 oktober. Te laat of vergeten aan te melden? Niet
getreurd, kom gezellig langs en wie weet is er nog een plekje voor je vrij!
Informatie
Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met Fleur de
Wit, fdewit@teamsportservice.nl of 0229 - 287700.

