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Nummer 29, 13 maart 2020
R.K. Basisschool ’t Ruimteschip

Het was een welkome verrassing, maandag na het RTLnieuws: ’t Ruimteschip krijgt
bij het scholenonderzoek een
8,0. Vanzelfsprekend weten
we dat we goed onderwijs geven, maar het is altijd mooi dat
dit wordt bevestigd door een
onafhankelijk onderzoek.

Tel: 0226 352552
directie.ruimteschip@skowf.nl
www.bsruimteschip.nl

Het gaat in het onderwijs natuurlijk om meer dan de prestaties, de brede ontwikkeling
van kinderen met hun talenten
blijft voorop staan. Mooi voorbeeld: de start over een week
van het project ‘Oceanen’ volgens De Noordwijkse Methode.

De komende periode
Agenda
Maandag

16 maart

Dinsdag
Woensdag

17 maart
18 maart

Donderdag

19 maart

Vrijdag

20 maart

Maandag

23 maart

Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

24
25
26
27

maart
maart
maart
maart

• Voorstelling “Nee!” gr1-2 Kijk Opmeer Kunst GAAT
NIET DOOR
• Vaccinatie DTP 9-jarigen GAAT NIET DOOR
• Voorstelling “De Brug van Avignon” gr7-8 Kijk OpMeer Kunst GAAT NIET DOOR
• Wiskunde-kangoeroewedstrijd gr7-8
• Project ‘Over de tong’ gr5-6 (Ik eet het beter)
GAAT NIET DOOR
• Klasselunch gr7-8 (Ik eet het beter) GAAT NIET
DOOR
• Extra lesvrije dag kleuters
STARTWEEK ATELIERWEKEN ‘OCEANEN’
• Extra lesvrije dag kleuters
•
• Grote Rekendag
•
• Voorstelling Filmhuis Oostereiland gr8

Maandag 16 maart: Voorstelling
“Nee!” groep 1-2 Kijk OpMeer
Kunst GAAT NIET DOOR
In verband met
het corona-virus
zullen we ook als
school te maken
krijgen met het annuleren van
activiteiten waar grote groepen bij
elkaar komen.
De voorstelling “Nee!” voor groep 1-2 is
de eerste.

Maandag 16 maart:
Vaccinatie DTP 9-jarigen
Ook de aangekondigde vaccinatie van
9-jarigen gaat niet
door. Het GGDpersoneel wordt
ingezet bij de
bestrijding van het coronavirus.

Woensdag 18 maart: Voorstelling
“De brug van Avignon” groep 7-8
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Kijk OpMeer Kunst GAAT NIET
DOOR

Donderdag 19 maart: Project ‘Over
de tong’ groep 5-6

Ook de voorstelling voor groep 7-8 gaat
woensdag niet
door.

Donderdag 19 maart: Wiskundekangoeroewedstrijd groep 7-8

In het kader van het beleid meerkunners doen de beste rekenaars van
groep 7-8 mee aan de Wiskundekangoeroewedstrijd, een internationale
wedstrijd. Het gaat niet alleen om goed
kunnen rekenen, ook logisch nadenken
is belangrijk.

Ook het lesprogramma ‘Over de
tong’ voor groep
5-6 gaat niet
door.

Donderdag 19 maart:
Klasselunch groep 7-8
Ook de Klasselunch voor groep 7-8, in
het kader van ‘ik
eet het beter’ gaat
niet door.

Vrijdag 20 maart:
Extra lesvrije dag kleuters
Vrijdag 20 maart hebben de kleuters
een extra lesvrije dag. Deze dagen
hebben we in het rooster gezet om te
voorkomen dat de kinderen teveel uren
zullen maken.

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

GEZOCHT: OUDERS DIE EEN KEUZE-ATELIER WILLEN VERZORGEN
Binnenkort starten we met het eerste project volgens De Noordwijkse Methode. Onderdeel
van dat project zijn keuze-ateliers op vrijdagmiddag. Bij deze keuze-ateliers kunnen kinderen
kiezen uit een aanbod dat wordt bepaald door hobby’s, interesses, deskundigheid van leerkrachten. Ook Muziek Opmeer zal een of twee ateliers verzorgen.
MAAR: WE DOEN OOK EEN BEROEP OP OUDERS. Hebt u een interessante hobby, bent u
ergens heel handig in en wilt u dit delen met de kinderen? Schaken? Bakken? Volleybal?
Schilderen? Er is zoveel mogelijk.
De keuze-ateliers vormen een lessencyclus op 3 vrijdagmiddagen: 15 mei, 29 mei, 5 juni.
Eerst meer willen weten? U kunt terecht bij de groepsleerkracht van uw kind.
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Jarigen

“Juf, ik ben geboren op mijn verjaardag”
De komende week is
19 maart: Gijs (gr6)
jarig.
We wensen hem een mooie dag toe.
Van harte en geniet ervan!

Welkom
Op 9 maart is

Nova Kuster

4 jaar geworden.
We wensen haar een prachtige tijd
toe op ‘t Ruimteschip.
(Vorige week stond de naam van Tijs Ruiter
foutief in de Ruimtepost. Sorry, Tijs).

Uitsmijters
Wanneer is meester Rein de komende week op school?
• Maandag eind van de ochtend /
begin van de middag
• Donderdag eind van de ochtend /
begin van de middag
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Donderdagmiddag gymles door
meester Rein, zodat collega’s uitgeroosterd konden worden voor overleg.

Groep 3-4 had een lekkere en uitdagende techniekles: bouwen met
spekkies en spaghetti.
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