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R.K. Basisschool ’t Ruimteschip

De eerste aanmeldingen voor volgend
schooljaar zijn binnen, dat zijn goede
berichten.
Het is dan ook weer de tijd dat ouders
van kinderen die
volgend jaar vier
jaar worden, gaan
nadenken over de
school voor hun
kind. Via de gemeente Opmeer
zijn ze aangeschreven. We organiseren voor
hen in de week van 4 maart een Open
Week en op donderdag 7 maart is de
jaarlijkse Open Avond: ’t Ruimteschip
pres(en)teert.

Misschien belangrijker dan de open
week en open avond zijn de ervaringsdeskundigen rond de school: u als ouders met uw kinderen.
Kent u iemand die
een school voor het
kind zoekt? Wees
ambassadeur van
de school en deel
uw enthousiasme.
Het is toch fijn om
kind op ’t Ruimteschip te zijn?

De komende periode
Agenda
Maandag
Dinsdag

21 januari
22 januari

Woensdag 23 januari
Donderdag 24 januari
Vrijdag
25 januari
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

28 januari
29 januari
30 januari
31 januari
1 februari

•
•
•
•
•
•
•

Start inzamelingsactie Voedselbank
Bezoek schrijver Harmen van Straaten gr3-4
Leesfeest gr3
Gastles Vogeltelling
Ophalen kratten Voedselbank
Vogeltelling

• Deze week: Poëzieweek, deelname gr7
•
•
•
•

Dinsdag 22 januari:
Start inzamelingsactie Voedselbank

De bakken worden in de onderbouwhal
geplaatst.
Verderop in de Ruimtepost de informatie
over deze actie.

Dinsdag 22 januari: Bezoek schrijver
Harmen van Straaten groep 3-4
Dinsdagmorgen zet de PCI (de parochiële In het kader van “Ontmoet een schrijver”
charitasinstelling) de bakken neer voor de bezoekt kinderboekenschrijver Harmen
inzamelingsactie voor de Voedselbank.
van Straaten dinsdag groep 3-4.
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Harmen is bekend van
onder andere de boeken over het Jongetje
Tim en Eend en zijn
Vrienden.

Donderdag 24 januari:
Gastles Vogeltelling

Woensdag 23 januari:
Letterfeest groep 3

De kinderen van groep 3 hebben woensdag álle letters geleerd die ze in groep 3
krijgen aangeboden!
Tijd dus voor een groot Letterfeest ! De
kinderen van groep 4 zijn erg trots op
hun klasgenootjes van groep 3, dat ook
zij dit feest mee mogen vieren.
Het wordt een ochtend vol met letters en
woorden.
Ouders kunnen deze ochtend tussen
10.30 en 11.30 uur meedoen met hun
kind met de Letterspeurtocht . Daarna
is er voor de kinderen nog een beloning
als afsluiting.

We gaan meedoen aan de Nationale Tuinvogeltelling op vrijdag 25, zaterdag 26 en
zondag 27 januari.
Donderdagmorgen komt Vanessa Beemsterboer, consulente van de Vogelbescherming, de kinderen informeren over
deze telling en wat er mogelijk te zien is.
Vrijdag 25 januari:
• Om 14.00 uur worden de kratten voor
de inzamelingsactie Voedselbank opgehaald.
• ’s Morgens gaan we de eerste vogeltelling houden.

Wat komen gaat
22-25 januari: Inzamelingsactie Voedselbank West-Friesland
Na het succes van voorgaande jaren, gaan we (op verzoek van de Parochiële
Charitas Instelling Hoogwoud – Spanbroek) weer een inzamelingsactie houden
voor de Voedselbank West-Friesland.
Hier de informatie van de PCI:

Voor kinderen die geen pindakaas op hun broodje krijgen en nooit
macaroni eten.
Het gaat goed met de economie. Toch maken
momenteel 140 gezinnen gebruik van Voedselbank
West-Friesland. De donaties van bedrijven aan de
voedselbank zijn niet voldoende. Daarom zijn ze heel blij dat er weer
een inzameling op uw school is.
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Vanaf dinsdag 22 januari tot en met vrijdag 25 januari kunt u in de
school houdbaar voedsel, bijvoorbeeld macaroni en spaghetti inleveren.
Groente in pot is ook welkom. De kinderen worden blij van chocoladepasta, hagelslag en pindakaas
De deelnemers aan de Voedselbank zullen er blij mee zijn en de kinderen van die gezinnen zullen smullen van een broodje met lekker beleg.
De kratten worden neergezet in de onderbouwhal. U kunt ze niet
missen.
De kratten worden vrijdag 25 januari rond 14.00 uur opgehaald.
Informatie over de Voedselbank kunt u HIER vinden.

Wat is geweest
16 januari: Studiedag Team
Woensdag jl. heeft het Team een studiedag gehad. Het werd een gevarieerde,
maar zeer inspirerende dag.
Het ochtenddeel stond in het teken van Future Opmeer,
de weg richting nieuwe gebouw. Onder leiding van meester Rein trekken de teams van ’t Ruimteschip en de Bonifatiusschool gezamenlijk (“Samen naar Samenwerking”)
op als het gaat om de onderwijskundige invulling van
een nieuw gebouw. De locatiekeuze is aan de politiek,
het stapelen van de stenen aan de Stuurgroep met Gemeente en Schoolbesturen. Wij houden ons bezig met de
onderwijskundige invulling. Momenteel houden we ons
bezig met de vraag hoe modern, 21e-eeuws onderwijs er
uit kan zien en hoe we dat terugzien in een nieuw gebouw.
De afgelopen periode zijn leerkrachten van beide scholen
het land ingetrokken om vernieuwend onderwijs, vaak in nieuwe gebouwen, te
bekijken en teams te bevragen.
Afgelopen woensdag werd er verslag gedaan van de bezoeken. De komende periode richten we ons op de vraag wat we gaan terugzien op ’t Ruimteschip, wat we
willen gaan uitproberen. Ook: wat hebben we daarvoor nodig? We geven goed
onderwijs, maar streven altijd naar beter.
Een ander onderwerp was Mediawijsheid. Niet alleen hebben we ons aangemeld voor een pilot in het kader van Digitale Geletterdheid, we hebben ons ook
gebogen over het aanbod voor Mediawijsheid / Verstandig omgaan met Social
Media. We zijn ons bewust van de rol van school in het aanleren van vaardigheden, maar werden ons ook extra bewust van de rol die ouders spelen bij het gebruik van Social Media door hun kinderen. Ouders moeten, zeker in de basisschoolleeftijd, regelmatig over de schouders van kinderen mee kijken op mobiele
telefoons en tablets om te zien wat de kinderen doen. Het belang van het in gesprek blijven werd nogmaals onderstreept.
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Een mooi onderwerp, aan ons om te kijken in welke vorm we hier op school aandacht aan blijven besteden.

Ouderbetrokkenheid
“Wat kan ik betekenen
voor de school van
mijn (klein-)kinderen?

HERHAALD BERICHT. WIE HELPT ONS?
Het scheiden van afval gaat goed. Kinderen
corrigeren elkaar als ze iets in een verkeerde afvalbak doen in de klas. Mooi om te
zien. De eerste afvalbakken stonden ook
keurig dinsdagmorgen aan de weg.
We hebben echter een probleem met het afvoeren van het oud papier. Tot de kerstvakantie haalden juf Marja en haar man Bert
het oude papier op vrijdagmiddag op en
zorgden dat het bij de ophalende vereniging
kwam.
Nu juf Marja in het voorjaar gaat reizen,
wordt het voor haar lastiger om ophalen van
oud papier in haar schema op te nemen. We
snappen dat.
We willen het oud papier niet langs de weg
zetten op zaterdagmorgen. Daarom zoeken
we iemand die op geregelde tijd (eens in de
twee weken bijvoorbeeld) het oude papier
wil ophalen en vervolgens wegbrengen naar
een vereniging of naar het Afvalstation in
Obdam.
Als u een andere oplossing weet voor ons:
denk mee en loop de school in om uw idee
te melden.
Wie is die (groot)ouder die ons kan helBEGELEIDING
RUIMTEDAG
pen met het afvoeren
van hetGROEP
oud pa-5,6 7
Deze
week
hebben
we
de
eerste
informatie
pier?
gestuurd over de Ruimtedag groep 5,6,7.
Het is mooi om te zien dat het enthousiasme
om mee te gaan en actief te begeleiden binnen 3 dagen tot ruim voldoende begeleiding
heeft gezorgd.
U hoeft dus niet meer te reageren.

MOOIE VOORBEELDEN
Twee mooie voorbeelden van ouderbetrokkenheid.
In groep 5-6 komt de vader van een van de
kinderen wekelijks een uurtje op school om
met zijn computerkennis kinderen de basisvaardigheden tekstverwerken te leren.
Donderdagmorgen komt een moeder vanuit haar betrokkenheid bij de Vogelbescherming informatie geven over de Vogeltelling.
Even voorstellen:
Overblijfouder: Opa Willem
Een nieuwe rubriek: Vrijwilligers stellen
zich voor. We beginnen met de Overblijfouders. Vandaag: Opa Willem.
Ik ben Opa Willem Ravensbergen, getrouwd met Tiny en heb twee kinderen,
Vanessa en William, en nog twee kleinkinderen, Mika en Seth die op het
Ruimteschip zitten. Ik ben inmiddels
met Pensioen.
Ik hou van wandelen, voetbal kijken,
Ajax en Grasshoppers.
Ik vind het gezellig om af en toe overblijfOpa te zijn.
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Extra aandacht voor
Lerarentekort: Alle hens aan dek om de vijver te vergroten
Het lerarentekort is ook in onze regio en bij de
SKOWF voelbaar. Dit betekent dat wij in bepaalde situaties keuzes moeten maken bij vervangingen.
Vooralsnog is intern met taken geschoven waardoor de knelpunten bij vervanging zijn opgevangen. Met name de gewaardeerde extra inzet
van de deeltijders en de LIO-leerkrachten heeft
ons enorm geholpen.
We zijn en voelen ons gezamenlijk verantwoordelijk voor het onderwijs en hebben nagedacht over de mogelijkheden om te voorkomen dat een klas naar huis
wordt gestuurd.
We hebben ook nagedacht over de schoolomgeving. Zijn er ouders met een onderwijsbevoegdheid? Zijn er ouders met een opvangcapaciteit?
Mede om die reden horen we heel graag wat u eventueel voor ons kunt betekenen in de rol van bevoegde leerkracht en of (tijdelijke) opvang. Neem s.v.p. contact met ons op, loop even binnen bij meester Ton/meester Rein of stuur een
mailtje naar directie.ruimteschip@skowf.nl
Onder het genot van een kopje koffie/thee gaan we graag in gesprek en kunnen
we de mogelijkheden doornemen. De vijver vergroten; welke mogelijkheden
biedt de inzet en/of de gouden tip van ouders ons? Alvast bedankt.
(Rein Swart)

Van de Ouderraad
2019 is van start.
Maandag 7 januari: Juf Jessie is weer op school !
Ze werd ‘s morgens begroet door 2 ouders van de
ouderraad en wat kinderen. De kinderen mochten
nog een kraamcadeautje overhandigen: een nachtlampje en een Hema-bon
Juf Jessie, fijn dat u er weer bent.
Maandag 14 januari: 1e vergadering van 2019
Er zijn weer diverse punten besproken, o.a.
• beschrijving protocol ouderraad
• evaluatie nieuwe schoolfotograaf
• werving tso coördinator
• toelichting participatietraject nieuwbouw scholen
• ouderbijdrage
• opzet begrotingen
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We hebben ook een nieuw lid mogen verwelkomen binnen de ouderraad!
Mijn naam is Debora Laan - Smid en ik ben 37 jaar, al 16 jaar samen met
Paul, waarvan we inmiddels 6 jaar zijn getrouwd.
Samen hebben wij 3 kinderen, ik heb 2 bonuskinderen Melanie van bijna 18
en Michel van 17.
Finn uit groep 1-2 is van ons samen en wordt binnenkort 5 jaar.
Sinds Finn geboren is ben ik onvrijwillig huismoeder, dit vanwege mijn gezondheid.
Dit wil niet zeggen dat ik me in het dagelijks leven verveel.
Mijn interesses (buiten de zorg om voor de kids) liggen dan ook vooral bij
helpen / zorgen voor eenzame ouderen.
Hier zet ik me inmiddels ook al enige jaren voor in, zolang mijn gezondheid
dit uiteraard toelaat.
Het organiseren van spelletjes middagen, dagjes uit of gewoon een kopje
koffie drinken zijn dan ook één van mijn dagelijkse bezigheden.
Hier komt tegenwoordig bij dat ik probeer om zo actief mogelijk te zijn op
‘t Ruimteschip, omdat ik ouderbetrokkenheid erg belangrijk vind.
Welkom Debora! Leuk dat je bij ons aanschuift!
(Brenda Zuydam – Nieuwenhuis, voorzitter)

Jarigen

“Juf, ik ben geboren op mijn verjaardag”
De komende week zijn
geen
jarigen.

Uitsmijters
Donderdag liggen de eerste plassen op het plein. Als de kleuters buitenspelen
komt een van hen naar juf Carine met een stuk ijs. “Juf, ik leg deze even binnen.
Dan gaan we straks ijs onderzoeken.”
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Een rondje door de school. Dinsdagochtend. Juf Shanice met de band.

Een rondje door de school. Donderdagmorgen: we hebben een Stilteruimte.

Een rondje door de school. Vrijdagmiddag Janna en Anne bij de kleuters.

Een rondje door de school. Donderdagmiddag. Meester Ton met meerkunners groep 7.

Een rondje door de school. Donderdagmiddag: presentatie robot NOA,
een samenwerkingsproject met de
Bonifatiusschool.

