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Nummer 3, 28 augustus 2020
R.K. Basisschool ’t Ruimteschip

Deze keer starten we met twee opmerkingen over Parro.
1. 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'.

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

• Geef per kind aan wat de voorkeuren

zijn, via de stipjes achter het kind.
2. De overgang naar de nieuwe manier
van inloggen bij Parro verloopt niet
even soepel als werd gedacht.
Veel vragen over deze nieuwe manier
van inloggen
kunnen wij niet
altijd voor u beantwoorden of
oplossen. Het is
dan ook verstandig om
voor alle storingen / problemen met
Parro een mailtje te sturen aan support@parro.com. Vermeld in de mail uw
gebruikersnaam en de storing, dan
neemt Parro snel contact met u op.

De komende periode
Agenda
Maandag
Dinsdag

31 augustus
1 september

Woensdag

2 september

Donderdag
Vrijdag

3 september
4 september

Maandag

7 september

Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

8 september
9 september
10 september
11 september

•
•
•
•
•
•
•
•
•

STARTGESPREKSWEEK
9:00 Uitzwaaien groep 7-8
Texelkamp groep 7-8
Texelkamp groep 7-8
Schoolzwemmen groep 5-6
Texelkamp groep 7-8
Texelkamp groep 7-8
8:45 Workshop Theater met een prentenboek gr1-2
19:00 Groep 7-8 terug in Opmeer

STARTGESPREKSWEEK
STARTWEEK THEMA ‘OCEANEN’
• 20:00 Informatieavond ouders gr3 (Leren Lezen)
•
• Schoolfotograaf
•

Deze week: Startgepreksweek 2
De eerste week van Startgesprekken is
achter de rug, ook de komende week
worden Startgesprekken gehouden. Het
zijn mooie gesprekken, waarbij de inbreng van de kinderen (ook in groep 3-

4) heel waardevol blijkt te zijn.
Mooie gesprekken levert dit
op.
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Dinsdag 1 september, 9:00u:
Uitzwaaien groep 7-8
Dinsdag gaat groep 7-8
op Texelkamp. Voor
het eerst gaan we met
de
gecombineerde
groep op kamp. Op basis van het coronaprotocol is de organisatie
opgepakt en kunnen we een mooi programma aanbieden aan de kinderen.
De kinderen vertrekken met auto’s van
ouders om 9.15 uur vanaf school.
Natuurlijk staan de andere kinderen op
het plein om uit te zwaaien.
De kinderen zijn vrijdag rond 19.00 uur
weer terug in Opmeer.

dan ook de reden dat groep 5-6 vorige
week niet en groep 7-8 wel naar het
zwembad ging.
Woensdag 2 september staat het zwemmen voor groep 5-6 gewoon op het rooster. Kinderen komen dus op de fiets en
hebben hun zwemspullen mee. Als ze
niet mee mogen zwemmen graag een
berichtje via Parro aan de leerkracht.
Kinderen fietsen in deze gevallen wel
mee naar het zwembad.

Vrijdag 4 september: Workshop
Theater met Prentenboek groep 1-2

Woensdag 2 september:
Schoolzwemmen groep 5-6
We herhalen hier
nogmaals de
afspraak
over
het
schoolzwemmen. Bij
twijfel
bellen we
vanuit school het zwembad. Zij kennen
de temperatuur van het water en de gevoelstemperatuur rond het bad. We
gaan daarom in deze gevallen af op het
advies van het zwembad.
Natuurlijk hebben we onze eigen afweging als het gaat om de wind, dat was

De kinderen van groep 1-2 krijgen vrijdagmorgen een workshop ‘Theater met
Prentenboek’.
Tijdens de workshop maken de kinderen kennis met de basisvaardigheden
van toneel spelen in combinatie met
dans en muziek. Kinderen worde gestimuleerd een eigen mening te vormen,
situaties te verzinnen, elkaar uit te dagen en te presenteren.

Nieuws vanuit het Team
Ook het komende jaar zullen verschillende stagiaires op school hun stage komen
lopen. Vanaf volgende week komt Wendy Blankendaal stage lopen in groep 5-6.
Hier stelt ze zich voor.

Beste ouders, verzorgers, Ik zal mijzelf even voorstellen.
Mijn naam is Wendy Blankendaal en ik kom het komend schooljaar
stagelopen in groep 5/6, op de dagen maandag, dinsdag en
woensdag. Mijn stage zal doorlopen tot eind mei. Ik doe de opleiding onderwijsassistent op het Horizon College in Alkmaar en zit
in mijn laatste jaar. Ik kom uit Opmeer en ben 18 jaar oud.
Zelf heb ik ook op ‘t Ruimteschip gezeten.
Ik kijk erg uit naar dit schooljaar!
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Extra aandacht voor
Inloop ’s morgens en ‘s middags
Deze week zijn we weer overgegaan op ‘het oude normaal’ waar het gaat om het naar
binnengaan van de kinderen.
Niet langer staan de leerkrachten buiten op het plein om de groep te verzamelen om
dan samen naar binnen te gaan. Om 8.20 uur en om 13.05 uur zullen we de schooldeuren openen en mogen de kinderen rustig naar binnengaan. In de klas worden ze
bij de deur welkom geheten en gaan de kinderen rustig aan hun werk beginnen. Op
deze tijden is er wel toezicht van een van de leerkrachten op het plein.
Iets voor 8.30 en 13.15 uur zullen we bellen, dat is het teken dat de overige kinderen
die nog op het plein zijn naar binnen moeten.
Voor de ouders verandert er niets: de kinderen gaan zelfstandig het plein op.
Vanuit de Overblijfouders komt het verzoek om kinderen ’s middags niet te vroeg naar
school te laten gaan. Het komt alweer voor dat kinderen om 12.40 uur op school komen. We wijzen u op de afspraak dat het plein tot 13.00 uur voor de overblijfkinderen
is en dat er vanaf 13.00 uur toezicht door de leerkrachten is. Dan mogen de kinderen
gewoon het plein op.

COVID-19: Wanneer mag mijn kind wel/niet naar school?
WEL:
• Een leerling van groep 1-2 die verkouden en geen koorts heeft.
• Kinderen van een ouder die in afwachting is van de testuitslag, maar die geen
koorts heeft en niet benauwd is.
NIET:
• Een leerling van groep 1-2 die koorts heeft.
• Een leerling van groep 3-4-5-6-7-8 leerling die verkouden is (met of zonder koorts)
(tenzij hooikoorts).
• Als een ouder in afwachting is van de testuitslag, maar wel koorts heeft en/of benauwd is blijven alle kinderen van het gezin thuis, tot de uitslag van de test binnen
is.
(Bron: Rijksoverheid)

Jarigen

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

