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R.K. Basisschool ’t Ruimteschip

Ook de afgelopen week
constateerden we datt er
weer kinderen vanwege
corona thuis zijn gebleven.
Soms met verschijnselen,
soms in afwachting van
een huisgenoot die getest
was.
Tijdens de Studiedag is
gesproken over het inzetten van Classroom voor
deze kinderen, zodat ze
thuis toch aan het werk
kunnen en geen grote achterstand oplopen. Binnenkort wordt u hier verder over geïnformeerd.
Om het u makkelijker te maken te bepalen in welke gevallen uw kind moet

thuisblijven, hebben we op de
voorpagina van de website de
zg. Beslisboom geplaatst, zodat
u zelf kunt oordelen (u kunt ook
HIER klikken).
Twijfelt u dan nog: bel de
school.
Donderdagmiddag was het dan
zover: de start van de ateliers
rond het thema ‘Oceanen’.
Spannend voor de kinderen,
spannend ook voor de leerkrachten die hun deskundigheid deelden met een andere
dan de eigen groep. Na de eerste middag waren zowel leerkrachten als kinderen enthousiast over deze eerste
middag. Vraag er uw kind naar!

De komende periode
Agenda
Maandag

21 september

Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

22
23
24
25

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

28 september
29 september
30 september
1 oktober
2 okober

september
september
september
september

•
•
•
•
•
•
•

Gastles Hoogheemraadschap gr7-8
15:45 Vergadering Feestcommissie
20:00 Vergadering Ouderraad
19:30 Vergadering Medezeggenschapsraad
12:00 Start Kinderpostzegelactie
We gaan weer gymmen op donderdag

•
•
•
•
•

Maandag 21 september: Gastles
Hoogheemraadschap groep 7-8
In het kader van het thema ‘Oceanen’
komen medewerkers van het Hoogheemraadschap
een
gastles over
waterbeheer
verzorgen
voor groep
7-8.

Aan bod komen vragen als Wat is NAP?
Woon jij onder zeeniveau? Het klimaat
verandert, het regent harder en langer,
waar moet dat water heen? Een hoog
waterpeil of een laag waterpeil; wat is
het beste voor de boeren, de natuur en
de stad? Wat gebeurt er als een dijk
doorbreekt? Wie werken er aan de dijken
en waarom? Wat neem jij mee als je
moet evacueren? De bodem daalt, de
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betekent
komst?

zeespiegel stijgt; wat
waterveiligheid in de toe-

Woensdag 23 september:
Start Kinderpostzegelactie

Maandag 21 september:
Vergadering Ouderraad
Ook de Feestcommissie start haar werkzaamheden weer op. Om 15:45 uur is de
eerste vergadering van dit schooljaar.
De agenda en taakverdeling wordt bepaald en de eerste organisatorische punten komen aan bod. Zin om mee te praten? Neem i.v.m. de corona-bepalingen
contact op met juf Tanja of meester Ton.
Als we weten dat u komt, bent u van
harte welkom.

Maandag 21 september:
Vergadering Ouderraad
De uitgestelde vergadering van vorige week
wordt nu maandag 21
september
gehouden.
Net als vorig week: de
vergadering is openbaar, het staat iedereen vrij mee te luisteren, mee te denken, mee te praten.

Dinsdag 22 september:
Vergadering Medezeggenschapsraad
Dinsdagavond
vergadert de Medezeggenschapsraad. Het eerste
deel van de vergadering
wordt gebruikt voor overleg met de MZR
van de Bonifatiusschool.

De kinderen van groep 7-8 gaan woensdag 12.00 uur op pad voor de verkoop
van kinderpostzegels en aanverwante
artikelen. De opbrengst komt ten goede
aan kinderen die het minder goed hebben in Nederland, maar een deel gaat
rechtstreeks naar Stichting Samen Opmeer die er bijvoorbeeld voor zorgt dat
alle kinderen deel kunnen nemen aan
sport-, muziek- of andere verenigingen.
Voor meer informatie over Stichting Samen, klik HIER.

Donderdag 24 september: We gaan
weer gymmen op donderdag
Nu de zwemlessen zijn gestopt, gaan
we met de eigen groepsleerkracht weer
gymmen op donderdag. Het rooster:
8.30 uur: groep 7-8
9.30 uur: groep 5-6
11.00 uur: groep 3-4
Donderdag dus gymtassen mee!

Wat nog komen gaat
21 september: Vergadering Ouderraad
Agenda vergadering Ouderraad
Maandag 21 september 2020, aanvang 20.00 uur
1. Vaststelling agenda
2. Notulen vorige vergadering 9 juni en actielijst
3. Mededelingen
Medezeggenschapsraad, Team, TSO, Feestcommissie, Luizenploeg
4. Corona periode
4.1 algemeen
4.2 continu rooster
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5. Thema Oceanen
6. Ouderbijdrage
7. Bankwijziging
8. Parro
9. Ouderbetrokkenheid
10. Jaarverslag 2019/2020
11. Rondvraag en sluiting
22 september: Vergadering Medezeggenschapsraad
Agenda vergadering Medezeggenschapsraad
Dinsdag 22 september, 2020, aanvang: 20.00 uur
Locatie: Bonifatiusschool
Gezamenlijke gesprekspunten met MZR Bonifatiusschool:
1. Schoolontwikkelplan: voortgang gezamenlijk optrekken
2. Schoolontwikkelplan
Agenda ’t Ruimteschip:
3. Werkplan 2020-2021
4. Notulen vergadering MR 2 juni
5. Taakverdeling
6. Mededelingen Ouderraad
7. Mededelingen Team
8. Nieuws van de GMR
9. Sluiting

Extra aadacht voor
Communicatie via Parro. Vragen van ouders.
Van een aantal ouders kregen we vragen m.b.t. de inzet van Parro in de
communicatie.
We vinden deze belangrijk genoeg om met alle ouders te
delen.

1. Wat is het handigste voor de ziekmelding van mijn kind?
Voor de school is Parro het handigste medium. Rond 8.00 uur kijken de groepsleerkrachten naar mogelijke berichten van u. Mocht u uw kind later ziek melden: er wordt
bij aanvang van de lessen ook snel even gekeken of er een berichtje binnen gekomen
is.
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2. Wat is het handigste om te doen als ik een mededeling heb onder schooltijd?
De meeste leerkrachten kijken onder schooltijd niet naar mogelijke Parro-berichtjes.
Onder de middag wordt wel weer gekeken. Als u de leerkracht snel wilt bereiken onder schooltijd, vragen we u de administratie te bellen (0226 352552).

3. Soms reageren leerkrachten niet snel op een Parro-berichtje.
Dat komt omdat we voor Parro kantoortijden hanteren: 8.00 – 17.30 uur. Berichtjes
buiten deze tijden worden verzameld tot de volgende morgen, 8.00 uur.
Persoonlijk-gerichte berichtjes worden ook niet beantwoord op niet-werkdagen, berichtjes over uw kind worden dan beantwoord door de groepsleerkracht-van-de-dag.

Vacatures Bonischip
Voor de werkzaamheden op ’t Ruimteschip en de Bonifatiusschool hebben we een aantal vacatures.

Hoort zegt het voort, vacatures
• Leesondersteuner
• Invallers BoniSchip
• Cleanteam Bonifatius
Vacature (lees)ondersteuner BoniSchip

Leerlingen die vanwege de tijdelijke sluiting van de school (COVID 19) een achterstand hebben opgelopen, ontvangen vanaf 19 oktober (na de Herfstvakantie) extra
ondersteuning. Het gaat vooral om de versterking van de basisvaardigheden, technisch lezen en automatiseren. De omvang van de vacature is ongeveer 4 uur, onder
voorbehoud van de toekenning van de subsidie. Heeft u interesse of een gouden tip,
neem contact op met juf Edith (intern begeleider; edith.nijenhuis@skowf.nl) of meester Rein Swart.

Vacature invallers BoniSchip

Neusverkouden…… Coronatest……. thuisblijven……..klas naar huis?
Tot nu toe konden we intern schuiven en knelpunten opvangen.
Wat zou het mooi zijn als er een beroep gedaan kan worden op een aantal invallers.
Wat zou het mooi zijn als er onder de ouders invallers beschikbaar zijn.
Wat zou het mooi zijn als er in uw netwerk iemand is die…..
Soms kan een vraag helpen!
Bij deze de vraag: heeft u interesse voor invalwerk op ‘t BoniSchip, meester Rein wil
graag met u in gesprek! (rein.swart@skowf.nl).

Vacature huishoudelijke dienst Bonifatius (cleanteam)

Met ingang van 19 oktober 2020 is er een vacature bij de huishoudelijke dienst op de
Bonifatiusschool van 6-9 uur. De werkzaamheden worden verdeeld in een duobaan.
We bieden je:
• flexibele werktijden en werkdagen
• een inspirerende kindomgeving
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•
•
•
•

• een grote mate van zelfstandigheid
zeer dankbare leraren, kinderen en ouders
een gezellig schoonmaakteam van 5 personen
een sterke werkgever SKO West-Friesland
gunstige secundaire arbeidsvoorwaarden

Heeft u interesse, een gouden tip, kent u iemand in uw netwerk, wilt u meer informatie of kennismaken? Neem s.v.p. contact met ons op, stuur een mail of maak een afspraak met meester Rein of Anselma van Ossenbruggen (administratie) (bel naar
0226 351217 of mail naar administratie.bonifatius@skowf.nl)

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

.Voor de luizencommissie zijn wij op zoek naar een nieuwe coördinator. Dit is namelijk mijn laatste jaar
en dit schooljaar kan ik de nieuwe coördinator nog helpen. Het coördineren van de luizencommissie kost
je bijna geen tijd.
Wat is de bedoeling van het coördineren van de luizencommissie?
•

•

•

•
•

Aan het begin van het schooljaar geeft de contactpersoon van het Team (nu: Meester Ton)
meestal aan of er luizenzakken gewassen moeten worden. Het kan ook zijn dat er luizenzakken
hersteld moeten worden. In overleg met meester Ton bekijk je even of ze te herstellen zijn of dat
ze weg gegooid kunnen worden.
Op de (laatste) woensdag van de vakantie vraag ik even in de WhatsApp groep wie er in de eerste week (liefst op de maandag, dinsdag of woensdag) van de vakantie kan helpen controleren.
Ik kijk dan even op welke dag de meeste hulp aangeboden word en geef dan op vrijdag even via
Parro door wanneer wij komen controleren. Dit kan dan worden vermeld in de Ruimtepost.
Wanneer school een melding van een ouder krijgt dat zijn/haar kind luis heeft neemt school contact met jou op om te komen controleren. Jij meldt dan even in de WhatsApp groep dat er gecontroleerd moet worden (liefst dezelfde dag en anders de volgende dag) en in welke groep de
controle plaats vindt.
Wanneer er geen lid van de Ouderraad in de luizencommissie zit kan het zijn dat de Ouderraad
je vraagt hoe het op het moment met de luizen op school gaat. Je hoeft dan alleen maar aan te
geven of er wel of geen luizen zijn.
Het kan zijn dat je gevraagd word om mee te denken over een nieuw protocol te maken. Dit protocol staat kant en klaar op de site van de GGD, deze kan je gewoon gebruiken. Het is wel even
handig om hem zelf ook door te lezen om te zien of er voor onze school iets aangepast moet
worden.

Dit is eigenlijk alles wat je voor de luizencommissie doet. Het lijkt op papier meer werk maar in de praktijk
kost het je echt geen tijd. Heb je een klein beetje tijd over? Dan kan je je via het formulier van school
aanmelden om de luizencommissie te coördineren.
Groetjes,
Anita Pomp
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Privacy-voorkeuren doorgeven via Parro
Via Parro kunnen ouders hun voorkeuren aangeven hoe wij als school omgaan met fotomateriaal van hun kind(eren). Een grote groep ouders heeft dit inmiddels gedaan.
We vragen de ouders die dit nog niet hebben gedaan om dit alsnog voor de Herfstvakantie te doen. Vlak voor de Herfstvakantie sturen we nog één reminder. Daarna gaan
we uit van het principe ‘zwijgen is instemmen’.

Jarigen

“Juf, ik ben geboren op mijn verjaardag”
De komende week is
19 september: Sven (gr7)
jarig.
We wensen hem
een hele fijne verjaardag.

Uitsmijters
Juf Tanja is vanwege het mooie weer gekleed in een zomers jurkje. Als ze met de klas
naar de gymzaal loopt, krijgt ze een compliment van een van de jongens: “Juf, ik vind
dat u een mooie broek aan hebt.”

MEDIATOREN VAN DE WEEK
Week 21 – 25 september:
Marlow en Jamilynn
Julia Jongejan en Baris

Wilt u uw kind laten overblijven? Maak eerst
een account aan via de website of app van
Overblijven met Edith, ook als het overblijven
incidenteel of eenmalig is.
Klik HIER om op de aanmeldpagina te komen.

Groep 8 heeft woensdag meegedaan aan de CleanUp Day. Enthousiast gingen de kinderen op pad om Opmeer een stukje schoner te maken.

Onder prachtige weersomstandigheden hebben
we woensdag de laatste
zwemlessen gehad.

