Marsstraat 2, 1716 WH Opmeer
Postbus 53, 1715 ZH Spanbroek

Nummer 1, 14 augustus 2020
R.K. Basisschool ’t Ruimteschip

De meubels staan weer
klaar. De schriften zijn
voorzien van naametiketten. De potloden zijn
geslepen, de boeken geteld. De leerkrachten
hebben de eerste bespreking achter de rug.
De coronaregels zijn besproken.

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

We gaan maandag beginnen
aan weer een boeiend en
leerzaam Ruimteschipjaar.
Denk erom: we starten weer
met de normale schooltijden
8.30 – 12.00 / 13.15 –
15.15u, inclusief mogelijkheid tot overblijven.
We hebben er zin in!

We zijn er klaar voor.

De komende periode
Agenda
Maandag

17 augustus

Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

18
19
20
21

augustus
augustus
augustus
augustus

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

24
25
26
27
28

augustus
augustus
augustus
augustus
augustus

•
•
•
•
•
•

Eerste schooldag
Eerste gymlessen
Hoofdluiscontrole
13:15 Startbijeenkomst

STARTGESPREKSWEEK
•
•
•
•

Maandag 17 augustus:
Eerste schooldag
Maandagmorgen openen we weer de
deuren van de school.
We doen dit op de inmiddels vertrouwde
corona-proof-manier. De kinderen verzamelen zich bij de groepsleerkracht op
het plein, de ouders nemen bij de poort
afscheid.
Ouders van nieuwe kinderen mogen met
hun kind meelopen, deze ochtend ook
naar binnen.
Leerkrachten gaan om 8.20 uur naar
buiten.
Deze eerste ochtend geven we om 8.30
uur de aftrap voor het schooljaar 20202021.

Ook om 13.05 uur staan de leerkrachten
op het plein om de kinderen te ontvangen.

Maandag 17 augustus:
Gymles meester Danny
We beginnen maandag meteen met de eerste gymles
door meester Danny. Verderop in de Ruimtepost het
gymrooster en de afspraken
die we maken met de kin-

deren.
Alleen groep 7-8 heeft deze ochtend nog
geen gym.
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Dinsdag 18 augustus:
Hoofdluiscontrole
Het is op school
goed gebruik om
na een vakantie op
hoofdluis te controleren.
Daar
gaan we dit jaar
mee door. Om
maandag in rust te kunnen beginnen in
de groepen, wordt de eerste controle
uitgevoerd op dinsdagmorgen.
Houdt u met vlechten en ingewikkelde
staarten (die worden uitgehaald) en
smeren van gel rekening met de controle?
Overigens is de groep hoofdluis-ouders
aan uitbreiding toe. Informatie bij Anita
Pomp.
Na deze eerste controle is de groep
hoofdluis-ouders op zoek naar een

nieuwe coördinator. Volgende keer meer
hierover.

Woensdag 19 augustus:
Zwemmen groep 5-6, 7-8
Met de groepen 5-6 en 78 gaan we woensdagmorgen schoolzwemmen. De
kinderen moeten dus op
de fiets komen. Groep 78 vertrekt om 9.00 uur,
groep 5-6 om 9.30 uur.
Beide groepen zoeken nog ouders die
willen meefietsen. Interesse? Neem via
Parro contact op met meester Ton of juf
Maureen.

Donderdag 20 augustus:
Opening schooljaar
Na een eerste dagen in de nieuwe groep,
houden we donderdagmiddag een openingsviering in de grote leshal. We staan
stil bij de veranderingen dit schooljaar
en wensen elkaar een mooi schooljaar.

Nieuws vanuit het Team
Het komende schooljaar zien we verschillende nieuwe gezichten op school: juf Michelle van Vliet (LIO-stagiaire groep 3-4), juf Lotte Hoebe (groep 3-4), juf Maureen
Wilcke (groep 5-6), juf Lore Koelemeijer (vakleerkracht muziek) en meester Danny
Hage (vakleerkracht gym). Hier stellen zij zich voor.
Ik ben Maureen Wilcke, 24 jaar en vanaf dit schooljaar geef ik vijf dagen in de week les aan groep 5/6.
De afgelopen twee jaar heb ik les mogen geven aan groep 5 op de Bonifatius en nu ga ik met veel plezier de uitdaging aan op 't Ruimteschip!
Zelf houd ik veel van lezen en actief bezig zijn, wat ook wel te zien zal
zijn in de klas. Andere hobby's zijn haken en operette (zang en dans).
Op dit moment woon ik nog met mijn familie thuis, maar vanaf oktober
zal ik in mijn eigen huisje gaan wonen.
Hoewel ik kan genieten van een weekje vakantie, ben ik blij dat we
weer lekker gaan beginnen. Het werken met de kinderen geeft mij ontzettend veel plezier. Op naar de eerste schooldag!
Heeft u een vraag, kom dan gerust (corona-proof) een keertje langs.
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Mijn naam is Michelle van Vliet – van der Herberg en ik woon samen met
mijn man en zoontje van 1 jaar in het mooie havenstadje Medemblik.
In mijn vrije tijd ga ik graag tennissen of maak ik wat lekkers in de keuken, al is dat wel wat minder geworden nu ik moeder ben…
Ik ben bijna klaar met de opleiding PABO en zal bij ’t Ruimteschip, op de
maandag en dinsdag in groep 3-4, mijn laatste stageplek gaan volbrengen. Ik heb er erg veel zin in en kijk er naar uit om samen met de kinderen, met u en met mijn collega’s er een plezierige, leerzame en fijne
tijd van te maken.

Mijn naam is Lotte Hoebe en ik zal dit schooljaar op vrijdag in groep 3/4 te
vinden zijn.
De andere dagen werk ik op de Bonifatiusschool.
Na het behalen van mijn pabo-diploma met muziekspecialisatie wilde ik
graag verder studeren aan de Universiteit van Amsterdam. Afgelopen juli
slaagde ik voor de Master Onderwijswetenschappen, wat betekent dat ik
naast leerkracht ook onderwijskundige ben.
Mijn vrije tijd vult zich regelmatig met muziek: ik geef leiding aan twee koren
en zing graag samen met vriendinnen en familie. Ik vind het heerlijk om piano
te spelen en daar bij te zingen.
Ik verheug me op een leerzaam en gezellig schooljaar.
Mijn naam is Lore Koelemeijer en in het nieuwe schooljaar zullen velen van
jullie onder andere muziekles van mij krijgen!
Afgelopen jaar heb ik de groep 8 musicals van ’t Ruimteschip en de Bonifatius
mogen begeleiden en dat heb ik met ontzettend veel plezier gedaan. Ik vind
het leuk dat ik nu vaker op deze scholen mag langskomen!
Verder ben ik werkzaam als theatermaakster in West-Friesland en docent theater op het Werenfridus in Hoorn. Vanaf het nieuwe schooljaar ben ik ook
werkzaam bij Stichting Muziek Opmeer om jongerenprojecten te organiseren
in de gemeente.
Ik heb zin in het nieuwe schooljaar! Tot snel!

Ik ben Danny Hage, 27 jaar en woon in Medemblik.
Dit hele schooljaar zal ik op de maandag de gymlessen verzorgen
bij jullie op ‘t Ruimteschip! Sinds dit jaar werk ik voor Team Sportservice.
Ik heb vooral heel veel zin om aan de slag te gaan, te ontdekken, en
om te doen!
Naast mijn werk ben ik veel te vinden op de mountainbike, wandelend met mijn hondje, met een camera in de hand, of languit op de
bank genieten van een film - oepsie!
Mocht je iets willen weten, of vragen hebben. Spreek me gerust
eens aan. Tot maandag!

Wat nog komen gaat
Zwemmen en gymmen
• We hebben nog een paar zwemweken te gaan voor de groepen 5-6, 7-8. Zolang het
zwembad open is zwemmen we op woensdag,
9.15 – 9.45 uur : groep 7-8 (vertrek 9.00 uur)
9.45 – 10.15 uur: groep 5-6 (vertrek 9.30 uur)
De kinderen komen deze dag op de fiets naar school.
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Uitgangspunt is dat we ons laten adviseren door het zwembadpersoneel over het doorgaan van de zwemlessen. Zij
kennen de temperatuur van het water en de gevoelstemperatuur rond het water. Kinderen nemen altijd hun zwemspullen mee, horen om 8.30 uur of het zwemmen doorgaat
of niet. Dan hebben we een gewoon programma in de
groep. Meefietsende ouders informeren we tijdig als de les
niet doorgaat.
Mocht een kind om medische redenen niet mee mogen zwemmen, vragen we u om
dit aan de leerkracht door te geven. In principe fietst het kind wel mee naar het
zwembad.

•

Maandag wordt er gegymd met onze vakleerkracht,
meester Danny. Wat is belangrijk om te weten:
Het gymrooster ziet er op de maandag als volgt uit:
8.30 – 9.30 uur groep 7-8
9.30 – 10.15 uur groep 5-6
10.15 – 11.00 uur groep 3-4
11.00 – 11.45 uur groep 1-2
Volgens corona-protocol wordt er bij voorkeur en bij
mooi weer buiten gegymd, er mag echter ook weer gewoon worden gegymd in de
gymzaal.
Algemene gymafspraken
(deze gelden ook voor de gymles op donderdag).
✓ In de gymles draagt iedereen gymkleding: (korte) sportbroek en t-shirt.
✓ In de gymles draagt iedereen zaalschoenen. Wij raden het dragen van turnschoentjes af!
✓ Sieraden zijn af.
✓ Lang haar in een staart met elastiekje.
✓ Als er om een bepaalde reden niet mee kan worden gedaan, neemt de leerling
een briefje van de ouder(s)/verzorger(s) mee.
✓ Er wordt na de gymles niet meer gedoucht, wel kunnen kinderen zich met een
washand wassen. Bovenbouwkinderen die na het gymmen deodorant willen gebruiken wordt gevraagd een roller mee te nemen, geen spuitbus.

•

Op donderdag verzorgen de leerkrachten zelf de gymlessen. De donderdagse gymlessen starten echter pas al het schoolzwemmen achter de rug is.
Zolang we zwemmen is van belang dat de gymtijd van groep 3-4 donderdagochtend
is en dat u weet dat de kleuters alleen op maandag in de ‘grote’ gymzaal aan de
Meibloem gymmen. Andere dagen gymmen de kleuters in hun eigen gymzaal.

We gymmen in gymkleding en op gymschoenen. Controleert u even of de schoenen nog
passen?
Maakt u er gewoonte van dat kinderen zelf verantwoordelijk worden voor het meenemen van hun gymspullen? Regelmatig horen we nog “Mijn moeder heeft mijn gymtas
niet klaargelegd” als een kind geen gymkleding mee heeft.
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Startgesprekken
In week 2 gaan we Startgesprekken houden. Nieuw dit jaar is dat we
de gesprekken dit jaar houden met ouders én kind.
Deze week ontvangt u via Parro een uitnodiging om een tijd te plannen
voor dit gesprek. De leerkrachten hebben hiervoor tijden ingeroosterd
aan het eind van de middag, op woensdagmiddag of aan het begin
van de avond. De periode van gesprekken duren t/m vrijdag 11 september.
Dinsdagavond opent Parro voor de ouders die meerdere kinderen
op school hebben, woensdagavond voor de andere ouders.
De inschrijving sluit vrijdag om 19.00 uur.
We rekenen erop dat we met de ouders van alle kinderen kunnen
kennismaken.
Omdat een goede voorbereiding van beide partijen een vereiste
is voor een goed gesprek, ontvangt u dinsdag via de leerkracht van uw kind een formulier met 5 vragen over uw kind. U mag dit natuurlijk ook thuis bespreken met uw kind.
We hopen dat we de ingevulde formulieren voor het gesprek kunnen inzien, zodat ook
wij weten waarop we ons kunnen voorbereiden.

Extra aandacht voor
Corona-maatregelen
Een mooie uitspraak in de vakantie: “We zijn
klaar met corona, maar corona nog niet met
ons.” Vorige week zijn we weer met de neus
op de feiten gedrukt na de persconferentie
van premier Rutte en minister de Jonge. Reden dus om alert te blijven op de coronamaatregelen.
Concreet voor ons en u als ouders:
• In ieder geval de eerste week houden we
het pleinbeleid als voor de zomervakantie. U brengt uw kind tot het hek en haalt het
daar weer op.
• Ouders komen alleen op afspraak onder schooltijd in school. Concrete voorbeelden
deze eerste periode onder andere:
o de ouders en vrijwilligers van de TSO (‘de overblijf’),
o de ouders die de Hoofdluiscontrole komen doen,
o de ouders en vrijwilligers van de kampstaf die activiteiten voor Texelkamp groep
7-8 voorbereiden.
• Mocht u iets willen bespreken over uw kind met de leerkracht, kunt u via Parro een
afspraak maken. Dit gesprek kan zowel ‘live’ (in school, heeft onze voorkeur), maar
ook via de computer (Google Meet).
• De komende periode beraden we ons over de vraag hoe we u als ouder weer kunnen
inschakelen bij de ondersteuning van ons onderwijs. ’t Ruimteschip kent een grote
ouderbetrokkenheid. Dat willen we graag zo houden. Vandaar dat we gaan kijken
hoe we activiteiten als Techniekuren onderbouw, Spelletjes kleuters enz. weer kunnen oppakken.
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• Voor iedereen die in school komt geldt de anderhalvemaatregel t.o.v. volwassenen,
handen wassen bij de entree, hoesten in de elleboog en bij gezondheidsklachten weg
blijven.

Schoolgids en Jaarkalender
Op de website is op 1 augustus de actuele versie van de
Schoolgids geplaatst. De Schoolgids is aangepast aan de
actualiteit van het nieuwe schooljaar. Als er wijzigingen worden ingevoerd, maken we daar in de Ruimtepost melding
van.
Ook de kalender op de website is geactualiseerd en weer up-to-date. U kunt hier de
datums van vakanties, vrije dagen, speciale schoolactiviteiten e.d. vinden. Mocht u iets
missen of een foutje vinden: geef dat aan ons door.
Volgende week ontvangen de ouders digitaal de folder met namen en adressen, het
rooster van vakantie en vrije dagen en gymtijden mee naar huis. Handig om uit te
printen of bij de hand te houden dit schooljaar.

School schilderen
Het zal u niet ontgaan zijn: de Gemeenteraad heeft begin juli
locatiekeuze voor het nieuwe Kindcentrum doorgeschoven naar
haar vergadering van eind oktober. Nu het er naar uitziet dat
we nog zeker vier jaar op de huidige locatie zullen zitten, heeft
het bestuur het schilderwerk aan de buitenkant van de school
laten verzorgen. Het schilderteam heeft de school weer opgeknapt, zodat we de kinderen weer in een fris en fruitig gebouw
kunnen ontvangen. Waar nodig is ook groot onderhoud aan de
kozijnen gedaan.

de

Toestemming beeldmateriaal
Ieder schooljaar hebben we toestemming van u nodig om beeldmateriaal te delen. Dit
deden we via een vraag op het Bereikbaarheidsformulier.
Dit jaar vragen we u om uw voorkeur aan te geven via Parro. In het Beleid Beeldmateriaal (klik HIER) leggen we kort uit waarvoor we beeldmateriaal (met name foto’s)
van de kinderen willen gebruiken.
We vragen u om in Parro de volgende stappen te volgen:
• Ga naar het vierde tabblad 'Instellingen'.
• Tik op Profiel en scroll naar het kopje 'Mijn kinderen'.
• Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes achter het kind.
Wat zijn de voordelen voor u als ouder?
U kunt met een paar kliks doorgeven waar u wel en juist geen toestemming voor
geeft. Ook tijdens het schooljaar kunt u inzien wat u aan het begin heeft doorgegeven.
Wat zijn de voordelen voor ons als school?
Door Parro in te zetten voor de verzamelen van privacy-voorkeuren is er geen gedoe
meer met briefjes uitdelen.
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Het bespaart ons ook veel werk: we hoeven uw voorkeuren niet meer handmatig over
te nemen in ParnasSys.

Bereikbaarheidsformulier
In de loop van volgende week ontvangt u het Bereikbaarheidsformulier.
Op dit formulier kunt u o.a. alle actuele informatie kwijt over
(mobiele) telefoonnummers en bereikbaarheid onder schooltijd, medische informatie die van belang is om te weten voor
leerkrachten en overblijfkrachten.
We zoeken nog naar een mogelijkheid dit formulier digitaal te
laten invullen. Op dit moment lukt dit echter nog niet.
Daarom dit jaar weer de ouderwetse manier: u ontvangt het formulier in .pdf-formaat,
print het uit, vult het in en levert het op school in.
Als u dit schooljaar acute wijziging van de informatie hebt (verhuizing o.i.d.) waarvan
u denkt dat de school die snel moet weten: stuur een berichtje aan admin.ruimteschip@skowestfriesland.nl.

Jarigen

“Juf, ik ben geboren op mijn verjaardag”
De komende week is
21 augustus: Kaysa (gr7)
jarig.
We wensen haar
een hele fijne verjaardag.

Welkom
Na de vakantie kunnen we een aantal
kinderen welkom heten op school.
Damiën Bazuin (gr7)
en
Kiril (gr2) en Diyan (gr7) Rumenov
en
Demyana Hermans (gr1)
zijn nieuw op school.
We wensen jullie een hele mooie tijd
op ’t Ruimteschip.
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Afscheid
Vlak voor de vakantie hebben we
ook afscheid genomen van
Kate Cobrinska (gr3)
Zij is verhuisd naar Nieuwe Niedorp.
We wensen haar op de nieuwe
school heel veel plezier en hopen
dat zij op een goede Ruimteschiptijd
terug zal kijken.

Uitsmijters

