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Nadrukkelijk
herhalen we
hier de oproep uit de
vorige Ruimtepost om
het stukje
Marsstraat
tegenover de
school vrij te houden van auto’s. Auto’s
die daar worden geparkeerd leveren,
zeker als andere auto’s door de straat
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directie.ruimteschip@skowf.nl
www.bsruimteschip.nl

rijden, gevaarlijke en
onoverzichtelijke situaties op voor kinderen
die op de fiets of lopend van het plein afkomen.
Daarom nogmaals de
vraag: zet de auto
verderop in de Marsstraat, langs de Planetenlaan of op de
parkeerplaatsen bij het veldje of op de
Mercuriusstraat net om de hoek.

De komende periode
Agenda
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•
•
•
•
•

15:45 Vergadering Feestcommissie (via de Meet)
20:00 Ledenvergadering Ouderraad (uitgesteld)
Studiedag Team, KINDEREN VRIJ
10:30 Gastles Bureau Halt gr7-8: Online veiligheid

DEZE WEEK: Inzamelactie Voedselbank West-Friesland
• 11:30 Diploma-uitreiking Leerlingmediatoren
• 19:30 Vergadering Medezeggenschapsraad
•
• 19:00 Klusjescommissie
•

Maandag 26 oktober: Vergadering
Feestcommissie via de Meet

Woensdag 28 oktober:
Studiedag Team, KINDEREN VRIJ

De vergadering van de Feestcommissie
wordt, vanwege de aangescherpte corona-maatregelen, digitaal via de Meet
gehouden. Geen vergadering in school
dus.

Woensdag 28 oktober heeft het Team
een Studiedag. Besloten is om, vanwege de aangescherpte corona-maatregelen, niet fysiek met bijna 40 collega’s
Bonischip te organiseren.
Voor de leerkrachten betekent dit thuis
werken in je eigen bubbel (thuis of in
het eigen lokaal) en overlegmomenten
via Google Meet.
De kinderen zijn deze dag vrij.

Dinsdag 27 oktober: Ledenvergadering Ouderraad uitgesteld
De Ledenvergadering van de Ouderraad
is vanwege de aangescherpte coronamaatregelen minimaal een maand uitgesteld. Medio november wordt opnieuw gekeken hoe de vergadering wel
kan worden georganiseerd.

Vrijdag 30 oktober: Gastles Bureau
Halt groep 7-8 (thema: Online Veiligheid)
Groep 7-8 heeft vrijdag 30 oktober een
gastles van Bureau Halt. Dit schooljaar
komen medewerkers van Bureau Halt
drie keer op school voor een gastles.
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Dit keer is het thema ‘Online Veiligheid’. Wat zijn de mooie kanten van Social Media? Wat zijn de valkuilen waar
kinderen mee te maken (kunnen) krijgen.

Extra aandacht voor
Corona-protocol PO-raad aangescherpt.
Na de persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge heeft de PO-raad zich
gebogen over de uitwerking van de nieuwe maatregelen in een aangepast Coronaprotocol voor het basisonderwijs.
Voor ons heeft het (nog) geen extra maatregelen tot gevolg. Dat is een compliment, ook aan
u, de ouders van onze kinderen.
Ook al is het soms lastig, we zien bij het brengen en halen van de kinderen geen ouders op het plein of de school inlopen. Soms
hebben we maatwerk-afspraken gemaakt voor halen en brengen, soms komen ouders
op afspraak de school in, maar voor de rest blijft iedereen keurig bij het hek wachten.
De leerkrachten komen regelmatig mee naar buiten, zodat u een kort contactmoment
bij het hek kunt hebben.
We vragen u om deze werkwijze aan te houden. Als u een afspraak wilt maken: doe
dit via Parro.
Wat zijn de belangrijkste punten uit het aangescherpte protocol?
• Voor groepsactiviteiten in de school geldt het dringende advies om dit te organiseren met enkel de aanwezigheid van leerlingen en personeelsleden. Hierbij dienen de
personeelsleden onderling wel de 1,5 meter afstand te handhaven.
Dit geldt bijvoorbeeld voor Diploma-uitreiking leerlingmediatoren: geen ouders.
• Gezien de huidige ontwikkelingen wordt van scholen gevraagd zeer kritisch af te
wegen in hoeverre de aanwezigheid van ouder(s)/verzorger(s), vrijwilligers en/of (externe) professionals
strikt noodzakelijk is. Uitgangspunt: dient het het primaire proces: onderwijs verzorgen. Indien de school
besluit externen toe te laten dan zal zij de gezondheidscheck moeten hanteren en de algemeen geldende afstand- en hygiënemaatregelen toepassen.
Gastlessen, begeleding van kleine groepjes gaan vooralsnog gewoon door.
• Omdat voor reizen geldt: alleen als dit strikt noodzakelijk is, gaan excursies en bezoeken VO onder schooltijd voorlopig niet door.
• Voortgangsgesprekken, Adviesgesprekken VO kunnen, binnen de veiligheidsrichtlijnen, in school worden gehouden. Als een ouder aangeeft hier bezwaren tegen te
hebben, wordt een digitale afspraak gemaakt. Incidentele gesprekken alleen op afspraak, in de afspraak wordt bepaald of het gesprek digitaal of fysiek wordt gehouden.
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Wat dit voor consequenties heeft voor de geplande activiteiten voor de komende week
kunt u in de agenda lezen.
Welke consequenties de corona-maatregelen hebben voor de viering van bijvoorbeeld
➢ Sint-Maarten
➢ Sinterklaas
➢ Kerstmis
kunnen we nu nog niet overzien. Dat de draaiboeken van voorgaande jaren niet één
op één gebruikt kunnen worden, lijkt wel zeker. Ideeën voor alternatieven zijn van
harte welkom.

Jarigen

“Juf, ik ben geboren op mijn verjaardag”
De komende week zijn
24 oktober: Damiën (gr7) en
26 oktober: Selina (gr6)
jarig.
We wensen jullie een hele fijne verjaardag.

Uitsmijters

