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R.K. Basisschool ’t Ruimteschip

Wat is het fijn om kind op
’t Ruimteschip te zijn.

oplossen van problemen met de
chromebooks.

Zo zijn deze week in de
bovenbouw de nieuwe
leerlingmediatoren bekend gemaakt, zij gaan
binnenkort in training.

Tenslotte zijn deze week ook
kinderen van groep 7-8 gestart
met het begeleiden van het
Bouw-lezen in groep 3-4.
Mooie voorbeelden van betrokkenheid bij de school en het gevoel van ‘samen zijn we de
school’. De school als democratische gemeenschap.
Jazeker, het is fijn om kind op ’t
Ruimteschip te zijn.

Ook zijn er deze week
sollicitaties
geweest
voor digital leaders, een
project waarbij kinderen elkaar helpen bij het

De komende periode
Agenda
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

28 september
29 september
30 september
1 oktober
2 okober

•
•
• Opening Kinderboekenweek
•
• Hebt u zich al aangemeld voor Ouderhulp? Volgende week gaan we de indelingen bekijken.

Maandag
Dinsdag

5 oktober
6 oktober

Woensdag
Donderdag
Vrijdag

7 oktober
8 oktober
9 oktober

•
• NIO-toets gr8
• 20:00 Informatieavond NIO-toets ouders gr8
•
•
• Schrijver in de klas gr3-4: Annemarie Bon

Woensdag 30 september:
Opening Kinderboekenweek

Lezen is belangrijk. Daarom besteden
we in de groepen ook aandacht aan de
Kinderboekenweek. Iedere groep probeert het thema ‘Oceanen’ te koppelen
aan het thema van de Kinderboekenweek ‘En toen..’

We openen de Kinderboekenweek met
een gezamenlijke dans bij het lied ‘En
toen’ door Kinderen voor Kinderen. We
doen na de pauze in de school.
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Extra aadacht voor
Privacy-instellingen aangeven in Parro: dit is de juiste route
We hebben in de Ruimtepost al verschillende keren aandacht gevraagd voor het (eenmalig) aangeven van de privacy-voorkeuren in Parro. We zijn er
door een ouder op gewezen dat de uitleg in
de Ruimtepost wel kan op uw laptop, maar niet
op uw mobiele telefoon.

Kunstatelier Onderbouw
Wat hadden we prachtig weer
maandagmiddag!
Het atelier koraalrif schilderen
en zeedieren tekenen en krijten
kon heerlijk buiten plaatsvinden.
Een pareltje!

De juiste procedure voor aangeven van de privacy-voorkeuren op uw mobiel:
Ga naar ‘instellingen’, kopje ‘privacy-centrum’ en
vervolgens naar ‘privacy voorkeuren’.
Als u daar het potloodje aanklikt leidt die u verder
naar de voorkeursinstellingen.
We wijzen u er nogmaals op dat
• wij voor ouders die voor de Herfstvakantie
geen voorkeuren hebben aangegeven het
principe hanteren ‘zwijgen is instemmen’ en
• u altijd uw voorkeuren kunt wijzigen in Parro.
We vragen u daar dan wel melding van te maken.

Opgeven Ouderhulp
Vorige week hebben de ouders een berichtje gehad met een link waarmee u zich kan
opgeven voor ouderhulp in school.
In dat berichtje stond geen einddatum voor aanmelden.
We hopen dat u uw aanmelding wilt invullen voor vrijdag 2 oktober. Wij nemen
daarna contact met u op over de organisatie van uw inzet.
U kunt het formulier ook HIER invullen.

Ouderbetrokkenheid
“Wat kan ik betekenen
voor de school van
mijn (klein-)kinderen?
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De Feestcommissie is op zoek naar versterking.
In de Feestcommissie overleggen ouders en teamleden over de organisatie van de verschillende Jaarfeesten en de Ruimtedagen en wordt meegedacht over uitstapjes en excursies rond
de thema’s van De Noordwijkse Methode.
De ideeën worden uitgewerkt in draaiboeken en taken (bijvoorbeeld de boodschappen) worden
verdeeld. Ouders van de Feestcommissie kunnen ook meehelpen bij de uitvoering op de dag
zelf.
De Feestcommissie vergadert 6x per jaar (de eerste bijeenkomst is al geweest) op maandagmiddag van 15.45 – 17.00 uur. Als u geen opvang voor uw kleinere kinderen kunt organiseren,
kunnen wij als school meedenken.
Interesse? Wilt u meer informatie? Neem contact op met juf Tanja of meester Ton.
Aanmelden kan ook via het Ouderhulp-formulier.

Jarigen

“Juf, ik ben geboren op mijn verjaardag”
De komende week is
2 oktober: juf Anja
jarig.
We wensen haar
een hele fijne verjaardag.

Uitsmijters
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.

Sfeerbeelden van het thema ‘Oceanen’.

