www.tweemaster-enkhuizen.nl
Enkhuizen, 14 september 2018

Beste ouders en verzorgers
Even voorstellen
Een aantal van u heb ik de afgelopen week al persoonlijk de hand geschud. Nu is het moment
gekomen om me ook even schriftelijk voor te stellen. Mijn naam is Willem Blok en zoals Ruurd
Bijlsma schreef, heeft hij mij, als oude bekende, benaderd om tijdelijk de honneurs waar te nemen.
Tijdelijk omdat er een procedure loopt voor de benoeming in de vacature die ontstaan is na het
vertrek van Peter van der Neut. Ik ben een “oude bekende” omdat ik voordat Peter op de
Tweemaster benoemd werd, ook naast mijn baan op ’t Vierspan in Stede Broec, werkzaam was als
interim-directeur alhier. Het verschil met toen is dat ik nu vier dagen per week beschikbaar ben.
In principe ben ik dus op alle dagen behalve vrijdag te bereiken. Mocht u iets willen weten of vragen,
dan kunt u mij vaak ‘s morgens bij de deur, of op andere momenten
ergens in het gebouw of in het kantoor vinden. Ook kunt u natuurlijk
altijd telefonisch een afspraak maken. Ik verheug me op onze
samenwerking.
Met het team is in ieder geval de hernieuwde kennismaking al heel
plezierig verlopen. Iedereen heeft er, na een welverdiende vakantie
weer zin in.

Schoolkalender 2018-2019
In de schoolkalender 2018-2019 staat helaas een foutje. Op het overzicht vakantierooster 2018-2019
op pagina 24 staat achter voorjaarsvakantie: 23-02-2019 t/m 03-03-2019. Dit moet zijn: 16-02-2019
t/m 24-02-2019. In het kalenderdeel van de schoolkalender (pagina 13 februari 2019)) staat de
vakantie goed vermeld.
Ook wil ik u er nu al op attent maken, dat er op dinsdag 25 september een open ochtend is en
’s avonds algemene infoavonden voor de ouders van alle groepen.

Informatieavond nieuwe schoolgebouw
Op maandag 17 september is er in het gebouw van de Tweemaster een inloopavond.
Tijdens deze avond worden de vorderingen van de nieuwbouw van het Integraal KindCentrum (IKC)
toegelicht en heeft u de gelegenheid tot het stellen van vragen. De avond begint om 19.00 uur en
eindigt 21.00 uur.

Zomerlezen op de Tweemaster
In deze afgelopen heerlijk lange en warme zomervakantie is ook veel gelezen! Een aantal kinderen
mocht voor de vakantie een boek uitkiezen uit de schoolbieb. Dit boek gingen zij lekker lezen in de
vakantie met een opdracht: maak een leuke, grappige of mooie foto van jou met je boek. Na de
vakantie lever je de foto in en dan kan je een klein prijsje winnen. En dat hebben ze gedaan! Lucas,
Rumeysa, Zoey, Lars, Stella en Joey; top!
In de gang hangen de superleuke gemaakte foto’s en de jury heeft vandaag de winnaar bekend
gemaakt. En de winnende foto is van:
Lucas uit groep 4!

De winnende foto: Lucas leest Vince voor op een kanon
Hierbij willen wij de leden van de jury hartelijk bedanken voor hun inzet; Koen B. uit groep 8, Lieuwe
uit groep 7, Tijme uit groep 5 en Roxanne uit groep 3, jullie hebben het goed gedaan!

Gouden Regels van de Tweemaster
Kent u ze nog? De Gouden Regels van de Tweemaster hangen in de gang onderaan de trap en in de
groepen.
Deze regels zijn bedoeld om er voor te zorgen dat alle kinderen en grote mensen die bij onze school
horen, zich veilig en prettig voelen. Ze zijn gemaakt in overleg met de leerlingen, de leerkrachten en
op initiatief van het team en de medezeggenschapsraad.

Dit zijn onze Gouden Regels:

1. Iedereen mag anders zijn
2. We luisteren naar elkaar
3. We zijn eerlijk.
4. We houden rekening met elkaar.
5. Pesten moeten we samen stoppen.

We stellen elke maand één van deze regels centraal, met de bedoeling onszelf weer bewust te
worden van het omgaan met elkaar en onze omgeving. Zo brengen wij onze regels en afspraken weer
onder de aandacht.
De Gouden Regel die de komende maand centraal staat is:
We luisteren naar elkaar.

Bordspellen voor groep 1/2/3
het nieuwe schooljaar zijn we gezellig gestart met onze groepen 1/2/3/!
We zouden het heel leuk vinden om enkele keren in het jaar wat échte
gezelschapsspellen (bordspellen etc) te spelen met de kinderen.
Heeft u thuis wellicht nog een spel in de kast staan wat niet meer gespeeld wordt
en is het nog in goede staat? Wij zouden er erg blij mee zijn :)

Tafels oefenen
Na de zomervakantie zijn sommige zaken weer wat weggezakt. Bijvoorbeeld de tafels van
vermenigvuldigen. Wilt u die weer met uw kind oefenen op een leuke, leerzame manier dan kan dat
via onderstaande apps of websites:
Tafels en andere rekenonderdelen oefenen op telefoon of computer
www.tafelsoefenen.nl gratis op de computer
Tafelkluis app voor Ipad en Iphone. Kosten € 1,99
Tafelmonsters app voor Ipad en Iphone – gratis
Tafels leren door te zingen – Iphone, Ipad en Android. Kosten € 1,99
Rekenblobs tafels app. In Apple store € 2,29 en Google Play store
€ 1,79
Tafeltrainer junior:app voor leerlingen die net beginnen met het
leren van de tafels – gratis voor de Iphone
Kruistafels: tafelsommen in een soort kruiswoordpuzzel
(moeilijker!). Gratis app voor Ipad en Iphone.
Ambrasoft rekenen thuis voor kinderen van 4 – 12 jaar. Kosten €

24,95 per jaar voor maximaal 5 kinderen. Te installeren op computer, laptop en tablet.
Rekentuin kost € 33,35 per jaar en je kunt er overal mee aan de gang. Te installeren op computer,
tablet of Ipad. Er staan ook instructievideo’s op. De rekenstof wordt aangepast aan de vaardigheid
van het kind.
Rekenkoning junior app Iphone of Ipad - gratis
Deze app is voor wiskunde- en rekenliefhebbers.

Nieuws van Externen
Team Sportservice heeft een nieuwe JSP website! Bij deze website hoeft u niet meer in te loggen met een
gebruikersnaam. Wilt u zich aanmelden voor 1 of meerdere sporten? Kijk op onderstaand rooster voor het
aanbod, schrijf je vervolgens tussen 9 september en 4 oktober digitaal in. Ga naar
jouw.teamsportservice.nl/westfriesland, klik op de JeugdSportPas-button en vervolgens op “JSP Blok 2”. U
kunt 1 sport tegelijk naar keuze kiezen en deze gelijk afrekenen (€6,- per sport).
Let op: Bij te veel/weinig aanmeldingen kunnen data/tijden gewijzigd of geannuleerd worden. Hiervan
wordt u op de hoogte gebracht. Wanneer de sport niet meer op de website staat, betekent het dat de les
vol zit. Houd de website in dat geval in de gaten want mogelijk wordt er een nieuwe les geplaatst.
Meer informatie
Voor vragen kunt u op woensdagmiddag (13.30- 16.00 uur) tijdens het JSP-spreekuur bellen naar 0229-28
77 00. Ook kunt u met vragen over de JSP mailen naarjspwf@teamsportservice.nl.
Sport
Vereniging
Plaats
Groep
Golf
Eccles Golf Academy
Westwoud
5 t/m 8
Gym
Gymvereniging Dindua
Enkhuizen
3 t/m 5
Jeugdfit
Mobilito
Oosterblokker
5 t/m 8
Judo
Judoschool Cees Veen
Oosterblokker en
3 t/m 8
Grootebroek
Judo
Judoschool Eric Bos
Hoogkarspel,
3 t/m 8
Grootebroek en
Enkhuizen
Karate
Karate John Smit
Enkhuizen
3 t/m 8
Scouting
Scouting Sint Lidwina
Venhuizen
3 t/m 8
Streetdance
SVH sport
Venhuizen
3 t/m 8
Sportextra*
Team Sportservice West-Friesland
Hoogkarspel
3 t/m 8
Tafeltennis
Tafeltennisvereniging Stede Broec
Grootebroek
5 t/m 8
Tafeltennis
A-merk
Oosterblokker
3 t/m 8
Voetbal
Woudia
Westwoud
3 t/m 8
Volleybal
Urbanus
Hoogkarspel
3 t/m 8
Volleybal
Simokos
Bovenkarspel
5 t/m 8
Schermen
Schermclub Enkhuizen
Enkhuizen
5 t/m 8
Waterpolo
ZV de Bron
Grootebroek
5 t/m 8
Yoga
Yoga voor allen
Bovenkarspel
3 t/m 8
Waterpolo
ZV de Bron
Grootebroek
5 t/m 8
*Sport Extra: Vind jij de gymlessen spannend, soms moeilijk en zou jij graag wat extra hulp willen? Dan bieden
we jou deze kans aan! Bij Sport Extra gaat het erom wat jij wilt leren. Samen met een gymdocent gaan we op
zoek naar jouw talent. De cursus bestaat uit 4 lessen en de kosten zijn €12,-.
Sporten buiten de SED gemeenten:
Schaatsen
Jeugdschaatsen Hoorn
Hoorn
3 t/m 8
Kunstschaatsen
Kunstschaatsvereniging Hoorn
Hoorn
3 t/m 8

Waterpolo
Wedstrijdzwemmen

ZVH
ZVH

Hoorn
Hoorn

5 t/m 8
3 t/m 8

Bewegingsonderwijs informatie
Omwille van de hygiëne/veiligheid vragen wij u er voor te zorgen dat uw kind over aparte gymkleding
en gymschoenen (geen balletschoenen) beschikt. Bij voorkeur een gymbroekje, T-shirt of een
gympak. Gymschoenen mogen niet buiten gedragen worden.
Tijdens de gymlessen is het gevaarlijk om sieraden te dragen. Er is contact met andere klasgenoten
en de kans dat je blijft haken is aanwezig. Wanneer leerlingen het niet prettig vinden om de sieraden
in de gymzaal of kleedkamer neer te leggen, is het raadzaam om ze thuis te laten op de dag dat ze
moeten gymmen. De leerkracht die op dat moment gym geeft, is niet aansprakelijk voor eventueel
verlies of het kapot gaan van de sieraden. Het is ook mogelijk om de sieraden af te plakken met zelf
meegenomen sporttape.

Nationale Sportweek (nieuwsbrief)
Dit is al snel in het nieuwe schooljaar, namelijk van 15 t/m 29 september.
Tijdens mijn gymles zal het thema Aangepast Sporten centraal staan. Alle bewegingsconsulenten
zullen afwijken van de jaarplanning en geven deze week/weken een gymles gericht op Aangepast
Sporten.
Ook zijn wij druk bezig met een touwtje spring-challenge. Iedere school krijgt van ons een lang
springtouw. Jullie mogen proberen om een record te springen, te filmen en op te sturen naar Team
Sportservice. De winnaar krijgt een jaar lang gratis lidmaatschap van de sport- en speluitleen. Hier
krijgen jullie zo snel mogelijk meer informatie over.

JeugdSportPas
De zomervakantie is weer voorbij, dus een mooie gelegenheid om een nieuwe sport uit te proberen.
Met de JeugdSportPas krijgen de leerlingen de kans om bij een vereniging vier lessen voor € 6,(uitzonderingen mogelijk) uit te proberen zonder direct lid te worden. Door aan verschillende
sportactiviteiten deel te nemen, kunnen de kinderen direct of op een later moment een bewuste
sportkeuze maken.
De JeugdSportPas wordt in samenwerking met de lokale verenigingen georganiseerd door Team
Sportservice West-Friesland. Alle leerlingen uit Drechterland, Enkhuizen, Medemblik, Stede Broec en
Opmeer uit de groepen 3 t/m 8 komen hiervoor in aanmerking. In de eerste schoolweek worden de
roosters op school uitgedeeld. Inschrijven kan vanaf 10 september tot en met 9 oktober via onze
nieuwe website www.jouw.teamsportservice.nl/west-friesland/
Meer informatie over het inschrijven kijk op het rooster.

