Kalender
Bijzonderheden!!!!
4 december
Sinterklaas tot
14.00uur
16 december
Kerstfeest

2master
eXpress

N I E U W S B R I E F

4

1 3

N O V E M B E R

2 0 2 0

Nieuwbouw
18 december
Vrij

Verjaardagen:
21 november
Symen (groep 8)
Lucas (groep 2)
28 november
Fèline (groep 4)
4 december
Malika (groep 5)
5 december

Emmanuel (groep 7)
11 december
Kaya (groep 2)
Annika (groep 3)
12 december
Mels (groep 6)
Fien (groep 5)
Robine (groep 6)
14 december
Thijs (groep 2)
16 december
Abel (groep 3)

Gefeliciteerd!
Een fijne dag!

De bouw vordert snel. De bouwers liggen nog op schema om het
pand om tijd af te hebben. Veel kinderen komen regelmatig vertellen dat er weer wat gedaan is op de bouw. Dat is erg leuk om
die betrokkenheid en hun observaties hierin te horen.!
Achter de schermen zijn we bezig met een werkgroep voor de
verhuizing. We zijn ook bezig met de leerlingenraad en met collega’s om een indeling van het schoolplein te maken. De leerlingen in
de leerlingenraad bevragen hierover hun groepsgenoten. Met elkaar komen we vast tot een mooi ontwerp.
We hebben ook in samenspraak met de oudervereniging een
werkgroep gemaakt om een mooi afscheid en een mooie opening
te verzorgen. Ook Triodus schuift bij de beide werkgroepen aan.
Mocht u van plan zijn om te gaan kijken bij de bouw, dan vragen
wij u dringend om niet het terrein op te gaan. Dit is ook een verzoek aan ons als school. De veiligheid moet gewaarborgd blijven.
Kijken vanaf de weg en achter de hekken kan natuurlijk wel!
Mocht u mooie foto’s hiervan maken, dan ontvangen wij die graag!
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Nieuws uit de bovenbouw
Groep 6
We zijn inmiddels al weer een geruime tijd op school en al aan elkaar gewend. In de klas werken wij met verschillende methodes en werkvormen.
We hebben er voor gekozen om één vak uit te lichten en dat is spelling. In
deze methode wordt niet alleen aandacht besteedt aan het correct spellen
van woorden, maar ook wordt er aandacht besteedt aan grammatica. De
afgelopen periode hebben wij geleerd
over het lidwoord, het bijvoeglijk naamwoord, het zelfstandig naamwoord, tegenwoordige/verleden tijd en voltooide
tijd.
Naast het werken in methodes hebben
de kinderen gewerkt met de BeeBot.
De Beebot is een programmeerbaar
voorwerp waarbij de kinderen zelf
de Beebot moeten programmeren. Met
de Beebot hebben de kinderen geoefend
met het maken van zinnen en met het
oefenen van de verkeersregels.

Speelgoed
De collega’s van groep 1-2-3 merken dat kinderen regelmatig speelgoed
meenemen in de ochtend. Dit willen ze graag laten zien in de groepen. Wij
willen u dringend vragen om alleen op de afgesproken dagen speelgoed mee
te geven. Nu is er veel tijd kwijt aan discussie met de kinderen en ook de teleurstelling dat dit niet de bedoeling is. We begrijpen goed dat kinderen
soms iets zonder toestemming meenemen, maar willen uw aandacht hiervoor vragen.
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Sinterklaas op De Tweemaster

Het is alweer bijna zover. Zaterdag 14 november komt Sinterklaas met zijn Pieten aan in
Nederland. We hopen dat zij ook weer een bezoek brengen aan de Tweemaster. Hier alvast wat handige weetjes rondom Sint.
Lootjes trekken:
De kinderen van groep 5 t/m 8 gaan dit jaar weer lootjes trekken. Dit is vandaag,
13 november gebeurd. U ontvangt hier per mail meer informatie over.
Schoen zetten:
Donderdag 19 november mogen alle kinderen hun (gym)schoen mee naar school
nemen. Hopelijk komt Sinterklaas dan ‘s nachts langs om deze te vullen.
Surprise tentoonstelling:
Vanaf maandag 23 november mogen de surprises in de hal bij groep 7/8 worden neergezet.
Behalve het maken van een surprise wordt er ook een gedicht verwacht. Meer informatie
vindt u ook in de brief over lootjes trekken.
4 december:
Ook dit jaar wil Sinterklaas weer graag langskomen op De Tweemaster!
Als de richtlijnen het toelaten zal hij vrijdag 4 december een bezoek brengen aan onze
school. Er zal in verband met dezelfde richtlijnen alleen geen grootse intocht op het
schoolplein plaats kunnen vinden.
Dat neemt de pret niet weg, want we zorgen er met elkaar voor dat het een fijn en
gezellig feest in de school zal worden!
De kinderen zullen deze dag dus net als altijd om 08.30 uur in de klas verwacht worden.
7 december:
Op 7 december mogen de kinderen van groep 1 t/m 5 speelgoed mee nemen. De kinderen mogen zo laten zien wat ze gekregen hebben of een ander stuk speelgoed van
huis meenemen.

Let op:
Vrijdag 4 december is er een continu rooster en zullen de kinderen naar school gaan van 8.30 uur 14.00 uur. Iedereen luncht op school (wel eigen
eten meenemen). Er is die dag geen overblijf en dus
geen lunchkosten.
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De Vreedzame School groep 1/2
De afgelopen week hebben wij in groep 1/2 weer verder gewerkt aan
De Vreedzame School. We hebben veel gezellige spelletjes gedaan in de kring
waardoor de kleuters elkaar steeds een beetje beter leren kennen. Ook hebben
we geoefend met ruzies oplossen. Aap en Tijger hebben nogal eens ruzie en de
kleuters leren heel goed hoe de ruzies van Aap en Tijger opgelost kunnen worden. En vervolgens leren wij de kinderen weer hoe ze dit kunnen gebruiken bij
hun eigen ruzietjes en conflicten.
De kinderen van groep 1/2 krijgen weer een 'kletskaart' mee naar huis. Nu van
Blok 2: 'We lossen conflicten zelf op'. Met deze kaart kunt u als ouder met uw
kind 'kletsen' over wat zij geleerd hebben en het misschien ook thuis gebruiken.

De Vreedzame school groep 6

De afgelopen periode hebben de kinderen gewerkt aan het thema: ‘We lossen
conflicten zelf op’.
De kinderen hebben geleerd om zich beter te beheersen en om te gaan met
boosheid. Ook hebben zij geleerd hoe zij in overleg conflicten oplossen, rekening houdend met elkaars wensen en belangen. Op deze manier ontstaat een
win-win situatie, waarbij alle kinderen tevreden zijn met de oplossing.
In dit blok hebben de kinderen kennisgemaakt met drie verschillende petjes;
de gele pet (= samenoplos-pet), de rode pet (= de zindoordrijf-pet) en de
blauwe pet (= de toegeef-pet). De verschillende situaties zijn gespeeld in toneelstukjes om te leren hoe de kinderen kunnen handelen in verschillende situaties.
Een mooie samenvatting van een leerling is groep 6:
‘Als de hele school een gele pet draagt, dan is er helemaal geen ruzie meer op school’.

De Vreedzame School Groep 5
De afgelopen weken hebben we in groep 5 gewerkt aan hoe we conflicten zelf kunnen oplossen voordat dit een ruzie kan gaan worden. Eigenlijk kwamen we er samen al snel uit
dat er in onze groep zelden conflicten
zijn. Wat superfijn! We hebben wel met elkaar
afgesproken, dat als er conflicten zijn, ze die
het beste eerst zelf proberen op te lossen. Het
liefst op zo’n manier dat er een win-win situatie ontstaat. Dit hebben we in de klas geoefend met de verschillende kleuren petjes:
rood, blauw en wit. Nu kan ik u gaan vertellen
wat deze petjes allemaal betekenen, maar
misschien is het nog veel leuker wanneer uw
zoon/dochter u hier zelf over verteld!

De Vreedzame school blok 2 groep 7-8
Groep 7/8 heeft de afgelopen periode geleerd wat het verschil is tussen een
ruzie en een conflict. We hebben geoefend door hier kleine toneelstukjes mee
te spelen.
Ook hebben we geleerd dat je op 3 manieren kunt reageren op een conflict. Je
kunt je terughoudend opstellen om het uit de weg te gaan (de blauwe pet). Je
kunt fel en boos reageren en je eigen belang voorop zetten (de rode pet). Of je
kunt proberen samen een oplossing te vinden die voor allebei prettig is, oftewel
een compromis sluiten (de gele pet). Ook hier hebben we toneelstukjes mee gedaan. Dit zorgde voor de nodige hilariteit.
Als kinderen een conflict hebben hoeft dat niet te betekenen dat het ook een
ruzie wordt. Hiervoor gebruiken we het stappenplan “Praat het uit”. Deze ziet u
hieronder op de afbeelding staan. De kinderen proberen het conflict zoveel mogelijk zelf op te lossen. Hun oplossing bij stap 4 komen ze wel altijd even vertellen aan de leerkracht. Als hulp van de leerkracht nodig is, bieden we dit uiteraard.
We hebben elkaar ook dit blok weer opstekers gegeven en we hebben na de
herfstvakantie weer nieuwe taken gekregen waar we eerder op gesolliciteerd
hadden. Zo hebben we een koffiedienst, telefoondienst, portierdienst en nu
ook de biebboekendienst. Na een tijdje wisselen we weer van taken. En vraag
uw kind eens naar een leuke binnenkomer die we met elkaar gedaan hebben

Groep 4
De Vreedzame School
Overal waar er samen gewerkt of samengespeeld wordt, komen conflicten voor.
We hebben het afgelopen blok geleerd dat een conflict betekent dat je een meningsverschil met iemand hebt. Dit kun je op verschillende manieren oplossen.
In de klas oefenen wij dit door middel van petjes. De rode pet is je zin doordrijven, de blauwe pet geeft snel toe en de gele pet zoekt samen naar een
oplossing. Wij leren op school om conflicten op te lossen met de gele pet.
We komen op voor onszelf, maar houden ook rekening met de ander.

Kerst

Sinterklaas is nog niet eens in het land en we zijn al bezig met Kerst! Omdat we
dit jaar vanwege alle coronamaatregelen geen Kerst met ouders op school kunnen vieren, proberen we ons vooral te richten op de mensen die het juist in deze
tijd nog zwaarder hebben; de ouderen en de mensen die van dagelijkse levensbehoeften afhankelijk zijn van anderen.
We zullen ook dit jaar weer een inzamelingsactie houden voor de voedselbank.
Daarnaast zullen we met alle kinderen kerstkaarten maken voor ouderen, welke
we afgeven bij een verzorgingstehuis.
We starten op woensdag 2 december met het inzamelen van producten voor de
voedselbank. Denk hierbij aan houdbare voedselproducten, artikelen voor
de hygiëne (shampoo, tandpasta, doucheschuim) en wasmiddelen. Op donderdag
17 december zullen de spullen naar de voedselbank gebracht worden.
Omdat het de afgelopen jaren ook zo’n geweldig succes was, hebben we ook dit
jaar weer een (foute) kersttruien-dag. De leerlingenraad gaat kiezen wie
de foutste kersttrui/outfit aan heeft. Daarnaast heeft de truiendag die wij combineren met kerst ook een andere functie; namelijk de verwarming een graadje lager ten gunste van het milieu.
Deze dag vindt plaats op donderdag 17 december!
Op woensdag 9 december gaan we Daltoncaroussel doen in het thema Kerst.
Voor de invulling van de Kerstviering op woensdag 16 december wordt nog, in
samenspraak met de OV, hard gewerkt. Hierover wordt u op een later moment
geïnformeerd.
Op vrijdag 18 december zijn de kinderen vrij en begint de vakantie!

Daltonregel van de week
Iedere week staat er op de weektaak een 'Daltonregel van de week'. Hierop gaan de
leerlingen aan het eind van de week reflecteren om zelf te bepalen hoe ze
daaraan gewerkt hebben.
Deze Daltonregel heeft altijd te maken met één van de Daltonpijlers:
Verantwoordelijkheid, Samenwerking, Effectiviteit, Zelfstandigheid en Reflectie.
De Daltonafspraken zijn de komende weken:
Week 48: 23-11 Ik gebruik mijn tijd goed!
Week 49: 30-11 Ik ga zuinig om met het materiaal van anderen
Week 50: 07-12 Ik heb mijn maatje goed kunnen helpen!
Week 51: 14-12 Ik heb mijn planning gehaald!

Openbare Daltonschool
De Tweemaster
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De volgende nieuwsbrief verschijnt op 17 december 2020.
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