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Maandkalender  

 

Grote Peuterdag 

Op vrijdag 14 april a.s. staat onze jaarlijkse Grote Peuterdag gepland. Op deze ochtend 

kunnen belangstellende ouders samen met hun 3-jarige peuter onze school bezoeken 

tussen 09.00 uur en 11.30 uur. 

 

 
 

 

Begeleiding en ondersteuning 

Het was een hele puzzel met de vele ziekgemelde leerlingen om alle CITO-Leerling in 

Beeldtoetsen te laten maken en te analyseren. Op dit moment worden de gegevens door de 

leerkrachten en de intern begeleiders besproken om te kijken welke interventies het 

komende half jaar ingezet gaan worden. Voor de leerlingen van groep 8 was dit de laatste 

CITO-toetsperiode. De leerkrachten van groep 8 zijn met alle ouders, en veelal ook de 

leerlingen van hun groep, in gesprek geweest om het definitieve advies en de aanmeldingen 

voor het Voortgezet Onderwijs te bespreken. In week 16 zal groep 8 meedoen aan de 

Eindtoets.  

 

 

 

    24 februari 2023 

 

Postadres: Koningin Julianalaan 36, 7711 KK Nieuwleusen 

Bezoekadres: Pr. Beatrixlaan 1, 7711 KG Nieuwleusen 

Telefoonnummer: 0529 - 48 36 37 

www.2master.nl  

directie@2master.nl 

Februari 2023 

27 februari t/m 3 maart Voorjaarsvakantie 

Maart 2023 

8 maart Luizencontrole 

17 maart Rapport mee naar huis 

20 t/m 24 maart Spreekweek voor ouders groep 1 t/m 7 

20 t/m 24 maart Week van de lentekriebels! 

27 maart Theoretisch verkeersexamen groep 7 

http://www.2master.nl/
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Nieuwe website en schoolapp! 

Achter de schermen zijn we al een tijdje bezig met het maken van een nieuwe website.  

De nieuwe website zal in de voorjaarsvakantie online gaan. Neem gerust een kijkje op 

www.2master.nl!  

 

Bij het in gebruik nemen van deze nieuwe website zal de SchoolsUnited app niet meer 

bruikbaar zijn. We gaan over op de app: Parro. Deze app heeft dezelfde voordelen als onze 

oude app, maar daarnaast kan er bijv. ook een filmpje gedeeld worden, een chatgesprek 

met de leerkracht gevoerd worden en absenties gemeld worden. U hoeft de absenties dan 

niet meer telefonisch door te geven. 

Na de voorjaarsvakantie, maandag 6 maart a.s., gaan wij over naar de nieuwe schoolapp: 

‘Parro’. U kunt deze app alvast downloaden op uw telefoon. In de bijlage treft u de 

handleiding over de Parro app.  

 

De oude schoolapp: ‘SchoolsUnited’ kan nog t/m 28 februari a.s. gebruikt worden om bijv. 

foto's af te halen. Daarna is deze app niet meer bruikbaar!  

 

U krijgt maandag 6 maart a.s. van ons een activatielink toegestuurd. Deze link is zeven 

dagen geldig. Als u hierop klikt, dan kunt u inloggen in de Parro app.  

 

KWINKSLAG ‘CODE HELP’ 

In het vorige infobulletin hebben wij u geïnformeerd over de 

Kwinklessen. Deze worden elke week en in elke groep gegeven. 

U heeft toen kunnen lezen over kwinkslag “Kwaliteitenkracht”.  

Dit keer kunt u lezen wat de Kwinkslag “Code help” betekent.  

 

Op school kunnen er vervelende situaties voordoen.  

Denk hierbij aan pestgedrag, leerlingen die elkaar  

fysiek of verbaal pijn doen of een ongeluk op het  

schoolplein. In deze situaties helpt het als leerlingen  

opkomen voor elkaar en rekening houden met de ander.  

Code Help stelt de leerlingen twee vragen: Zie je het?  

Doe je iets? De leerlingen worden zich ervan bewust  

dat er altijd een keuze is: sluit je je ogen voor dat wat  

je ziet of heb je oog voor de ander en handel je hiernaar? 

 

 

   De Nationale Voorleesdagen 2023        

   Van 25 januari t/m 4 februari hebben, met name de groepen 1 en 2,  

   meegedaan aan De Nationale Voorleesdagen 2023. De kinderen zijn De 

   Nationale Voorleesdagen gestart met een overheerlijk ontbijt   

   gesponsord door AH De Groot. Bij deze willen wij AH De Groot en de  

   moeders die geholpen hebben met het ontbijt hartelijk bedanken! 

   De meeste kinderen kwamen bij de start van De Voorleesdagen in hun 

   onesie of pyjama met knuffel naar school. Zelfs de juffen waren in hun 

   pyjama naar school gekomen!  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.2master.nl/
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Tijdens het ontbijt werd er voorgelezen uit het prentenboek van  

het jaar; Maximiliaan Modderman geeft een feestje.  

 

Ook hebben de kinderen van de groepen 3 en 4 voorgelezen aan de  

kinderen van de groepen 1 en 2. In de klas hebben de kinderen van de  

groepen 3 en 4 een verhaal of een prentenboek voorbereid en daarna  

voorgelezen. Dat vonden alle kinderen erg leuk! 

Ook zijn er ouders op school geweest om aan een groepje kinderen voor 

te lezen. Het is mooi om te zien hoe de kinderen genieten van het  

voorlezen!  

                                                
Project ‘Rond de wereld’  

In één middag de wereld rond! Dat kon afgelopen 

woensdag tijdens de afsluiting van het project. In alle 

groepen waren indrukwekkende tentoonstellingen te 

bezichtigen. Kinderen hebben enthousiast verteld over het 

land en het geloof waarover ze gewerkt hebben. Mooie 

kunstwerken waren er te zien, maar ook hapjes om te 

proeven, kruiden om te ruiken en opdrachten om te doen. 

Vele reizigers kwamen hierop af en verlieten de school 

weer met een ervaring rijker en een paspoort gevuld met 

stempels. Wij kijken terug op drie geslaagde weken!   

 

De vijf wereldreligies  

Tijdens het project hebben alle groepen ook aandacht besteed aan religiën. De kleuters 

hebben via een prentenboek ‘Hé wie ben jij?’ kennis gemaakt met de diversiteit van mensen 

en culturen in de wereld. Ze hebben ook een bezoek gebracht aan de ontmoetingskerk in 

Nieuwleusen. 

De leerlingen uit de midden- en bovenbouw werkten met het werkboek 

van Samsam. Aan de hand van negen lessen lazen ze verhalen van 

kinderen en informatieve achtergrondinformatie, bekeken ze filmpjes en 

zijn aan de slag gegaan met interactieve opdrachten.  

De groepen 3 en 4 werkten over het Christendom. 

Zij hebben de Maranathakerk bezocht en geleerd 

over de verschillende stromingen. In groep 5 en 

5/6 stond het Jodendom centraal. Tijdens een 

gastles is hen verteld over de synagoge en het 

Jodendom. Groep 6 werkte over de Islam, groep 7 en 7/8 over het 

Boeddhisme en groep 8 over het Hindoeïsme.   

Bovenstaande komt jaarlijks terug, zodat als de kinderen de 

basisschool verlaten, kennis hebben gemaakt met alle vijf 

wereldreligies. 
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20 tot en met 24 maart: Week van de Lentekriebels 

De Week van de Lentekriebels is een nationale projectweek voor het speciaal- en 

basisonderwijs. Ook de Tweemaster doet mee aan deze week. In deze specifieke week 

geven we les over weerbaarheid, relaties en seksualiteit. Ook helpt de Week van de 

Lentekriebels ons om deze thema’s structureel in het schoolplan op te nemen. Dit jaar is de 

Week van de Lentekriebels van 20 tot en met 24 maart. Op school werken wij hieraan tot 

31 maart. Het thema is: ‘Wat vind ik fijn?’. Onderwerpen die hierbij aan bod kunnen komen 

zijn: leren over je lijf, praten over wat je fijn vindt en een positief zelfbeeld. We maken 

hierbij gebruik van de methode: “Kriebels in je buik” van de Rutgersstichting. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage:  

• Handleiding ouders nieuwe Schoolapp ‘Parro’ 

• Boekstart 

• Traject KIES 

• Saam Welzijn Afterscool 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


