Kalender
9 juni
Open podium
17 juni
Daltoncarrousel
20 juni
Vaderdag
24 juni
Boekenkring
30 juni
Themadag leerlingenraad
30 juni/1 juli
Adviesgesprekken groep 7

2 juli
Rapport mee

Verjaardagen:
4 juni Femm gr.1A
5 juni Eeshwar gr. 5
9 juni Berend gr. 5
16 juni Ben gr. 7
22 juni Alexis gr. 1A
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Even voorstellen

Aan alle ouders/verzorgers
Misschien heeft u mij in de ochtend of in de middag al op het
schoolplein zien staan. Een man valt immers altijd op bij een basisschool. Sinds twee weken ben ik interim-directeur op de
school van uw kind(eren).
Eerst iets over mijzelf. Ik ben 43 jaar, ben getrouwd en heb een
dochter van 10 en een zoon van 7 en woon in RotterdamNesselande. In mijn vrije tijd mag ik graag lezen en sporten
waarbij voetbal favoriet is.
Na de PABO direct begonnen als leerkracht in Overschie en al
snel adjunct-directeur geworden en daarna dus directeur. Dit
doe ik alweer heel wat jaren met veel plezier. En plezier is één
van de belangrijkste drijfveren van mijn werk. Er gaat tenslotte
bijna niets boven een bruisende school vol lachende gezichten.
Lachende gezichten van collega's, van kinderen en natuurlijk ook
van u als ouder. Dit kan in mijn ogen alleen maar als er een goede
samenwerking is tussen de school en ouders!

23 juni Duuk gr. 4
28 juni Finnley gr. 2B
Amy gr. 3
30 juni Sterre gr. 6
Amber gr. 7
1 juli Yade gr. 1A
2 juli Eline gr. 7

Gefeliciteerd!
Een fijne dag!

U begrijpt hopelijk dat ik even de tijd nodig zal hebben om de
school te leren kennen, maar ik zal mij z.s.m. gaan buigen over de
formatie, de schooltijden en de nieuwbouw. Zodra er nieuws is
over deze onderwerpen zal ik u hier natuurlijk over berichten.
Vanuit de OR en MR is er gevraagd om eerst de aandacht te vestigen op de schooltijden. Daar ga ik dus als eerste mee aan de
slag.
Ik hoop u de komende weken te ontmoeten langs de gele lijn op
het schoolplein!
Met vriendelijke groet, Robin van Eekert

Werkgroepen
Werkgroep communicatie
Afgelopen maanden zijn wij binnen de werkgroep communicatie in gesprek
gegaan om te bekijken hoe wij de communicatie vanuit school kunnen verbeteren. We zijn begonnen met het in kaart brengen van onze huidige communicatieplatforms en zijn tot de conclusie gekomen dat het fijn zou zijn
als we één App in gebruik zouden kunnen nemen waarin alle communicatie
samenkomt. Een afgeschermde, veilige digitale omgeving, makkelijk in gebruik en overzichtelijk voor iedereen. Een plek waar je ook kunt zien waar
wij mee bezig zijn op school, binnen de verschillende groepen. Wij zijn binnen deze werkgroep gaan onderzoeken welke apps er beschikbaar zijn,
maar ook welke van deze apps voldoen aan onze wensen. Binnenkort hoort
u hier meer over.

Werkgroep Nieuwe schooltijden
Zoals u kunt lezen in het stukje vanuit de
nieuwe directeur heeft het onderwerp nieuwe schooltijden naast de nieuwbouw en de
formatie de hoogste prioriteit.
Zodra hier meer over bekend is, zullen wij u
hier uiteraard over informeren .

Veiligheidsmonitor
In de nieuwsbrief van 26 maart is aan de ouders van de groepen 6 t/m 8 gevraagd de enquête van De Veiligheidsmonitor, waarmee de sociale veiligheid
in en rondom de school in kaart wordt gebracht, in te vullen. U heeft tot 29
juni de mogelijkheid om deel te nemen aan het onderzoek. In een eerdere email vanuit de intern begeleider, Linsey Elgershuizen, heeft u de link en code
hiervoor ontvangen. Alvast dank voor uw medewerking.

Vanuit de oudervereniging
Voor komend schooljaar zijn we op zoek naar nieuwe leden voor onze
oudervereniging.
Naast reguliere leden zijn wij ook vooral op zoek naar een nieuwe voorzitter.
Taken die hierbij horen zijn: de agenda maken en verspreiden, de vergaderingen (ongeveer 6 keer per jaar) voorzitten en wat contacten onderhouden
met het team en directie.
Lijkt het je leuk om deel te nemen aan onze oudervereniging en/of lijkt het
je leuk om onze nieuwe voorzitter te worden?
Stuur dan een mail naar ov@de-tweemaster.nl
Dit jaar vergaderen we nog een keer, namelijk op maandag 28 juni om 20.00
uur. Als je een keer aan wilt schuiven om sfeer te proeven ben je van harte
welkom. Laat dat ook even weten door een mailtje te sturen naar bovenstaand mailadres.
Helaas moeten we dit jaar afscheid nemen van 2 OV-leden. We willen hierbij Annouke Franke en Sanne Dekker heel erg bedanken voor hun bijdrage
aan onze oudervereniging en we wensen hen het allerbeste!

Vanuit de medezeggenschapsraad
Mr verkiezingen
Binnenkort zijn er weer MR verkiezingen. De informatie over hoe deze verkiezingen verlopen en hoe u zich kandidaat kunt stellen zal de MR binnenkort via een
mail toelichten.

Indien u meer informatie wilt over de taken van een medezeggenschapsraad,
kunt u zeker vragen stellen aan onze huidige MR-leden;
Swanda Groenewegen van der Weijden (moeder van Macsime groep 3) of Yvo
van Heijningen (vader van Yamina groep 1A en Latif groep 4).
Ook kunt u een mail sturen naar mr@de-tweemaster.nl

Thema-uitje groep 1/2
Afgelopen woensdag zijn wij met de kleutergroepen (1-2A en 1-2B) te voet naar de zorgkwekerij ‘Land van Bloei’ gegaan. De weg ernaartoe was al prachtig, met mooie wilde bloemen langs de voetpaden en een heerlijk zonnetje erbij. Eenmaal aangekomen bij de zorgkwekerij, kregen de kinderen een uitgebreide rondleiding in de winkel en de kassen. Ook hebben
we een kijkje kunnen nemen in de moestuin
waar van alles te vinden was: wortels, aardbeien, knoflook.. Ter afsluiting mocht ieder kind
een paar zonnebloempjes planten welke later
op de dag bij ons op school werden afgeleverd.
Nu kunnen de kinderen zelf voor hun eigen
plantje zorgen op school en hopen we dat ze allemaal uit zullen komen met genoeg zon en water. Een geslaagde dag, vol tevreden gezichtjes.
Het was een top thema-uitje!

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 16: Ik kan mijn planning zelf bijsturen.
Week 17: Ik spreek een ander aan op zijn gedrag.
Week 18: Ik geef zelf het goede voorbeeld
Week 19: Ik kan goed omgaan met verliezen.
De volgende nieuwsbrief verschijnt op 2 juli.
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