Marsstraat 2, 1716 WH Opmeer
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Nummer 10, 23 oktober 2020
R.K. Basisschool ’t Ruimteschip

“De vlag mag uit”.
Zo typeerde een van de
gemeenteraadsleden de
afloop van het proces over
de heroverweging locatiekeuze IKC Spanbroek-Opmeer.
Donderdagavond 29 oktober nam de Gemeenteraad
Opmeer dan eindelijk een
besluit om het nieuwe IKC
te bouwen op de locatie
van de huidige Bonifatiusschool.

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

Streefdatum van opening:
1 januari 2025.
We hebben dus nog even
te gaan voor de verhuizing.
Een periode van plannen,
overleggen en ideeën ontwikkelen.
Maar ook van: gewoon
doorgaan met waar we
goed in zijn: goed onderwijs geven aan de kinderen
van ’t Ruimteschip.

De komende periode
Agenda
Maandag

2 november

Dinsdag

3 november

Woensdag
Donderdag
Vrijdag

4 november
5 november
6 november

• 11:30 Diploma-uitreiking Leerlingmediatoren
• Lampiomknutselmiddag
• Vergadering Medezeggenschapsraad GAAT NIET
DOOR
•
• Klusjesavond GAAT NIET DOOR
•

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

9 november
10 november
11 november
12 november
13 november

• Lampionknutselmiddag
•
• Lampion lopen in de klas
• Werkavond Sinterklaas GAAT NIET DOOR
•

DEZE WEEK: Inzamelactie Voedselbank West-Friesland

Deze week: Inzamelingsactie Voedselbank West-Friesland

Ook dit jaar doen we weer mee aan de
Actie Voedselbank West-Friesland.
Vanaf maandag 2 tot en met vrijdag 6
november kunnen de kinderen houdbaar voedsel, bijvoorbeeld pasta, rijst
en groente in pot inleveren. Ook pannenkoekenmix en houdbare melk is

welkom, maar ook chocoladepasta, hagelslag, pindakaas of andere soorten
broodbeleg zijn welkom.
De inleverkratten staan opgesteld bij de
entree, de kinderen kunnen ze niet missen.
We hopen juist in deze rare, onzekere
tijden veel voedsel te kunnen doneren!
Op dit moment maken 120 gezinnen uit
de regio gebruik van de Voedselbank.
Zij ontvangen wekelijks een pakket met
levensmiddelen. Het is belangrijk om
juist in deze rare, onzekere tijden veel
voedsel te kunnen doneren, zodat de
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Voedselbank de ondersteuning aan gezinnen kan blijven
voortzetten.
Namens de PCI van de samenwerkende
parochies en de Voedselbank: alvast
hartelijk dank voor uw bijdrage!

Maandag 2 november: Diploma-uitreiking Leerlingmediatoren

Woensdag 11 november besteden we in de klassen
aandacht aan het SintMaartenverhaal en gaan we
met de lampionnen een
rondje door de school.
Om 12.00 uur krijgen de
kinderen de lampionnen
mee naar huis. We onderschrijven het
standpunt van de Veiligheidsregio om
niet langs de huizen te gaan om snoep
op te halen, maar ondersteunen ook
initiatieven om lampions voor de ramen
te hangen.

Dinsdag 3 november:
Vergadering Medezeggenschapsraad
gaat niet door
Op ’t Ruimteschip vinden we het belangrijk dat kinderen leren om te gaan
met conflicten en hoe die op te lossen.
Een belangrijke rol is op school weggelegd voor de Leerlingmediatoren.
De afgelopen weken heeft een aantal
kinderen van groep 6 en 7 een training
hiervoor gevolgd.
We ronden de training af met de diploma-uitreiking op maandagmorgen.
Helaas kunnen we hiervoor geen
(groot-)ouders uitnodigen.

Maandag 2 november:
Lampionknutselmiddag
Ook dit jaar gaan we met de hele
school lampionnen knutselen. Het samen, klassenoverstijgend lampionnen
maken vinden we op school heel belangrijk.
Vanwege de corona-maatregelen kunnen we ook hiervoor geen ouders uitnodigen.
Door de inzet van stagiaires en oudere
kinderen nog meer in te zetten om jongere kinderen te helpen denken we dat
het toch gaat lukken.

De geplande vergadering van de Medezeggenschapsraad
gaat dinsdag niet
door. Door de corona-beperkingen is
fysiek overleg niet verstandig. Indien
nodig overlegt de MR via de Meet of via
de e-mail.

Donderdag 5 november:
Klusjesavond gaat niet door
Ook de geplande klusjesavond gaat
donderdag niet door. Het is niet verstandig om een groep ouders fysiek in
school te laten komen.
Juf Carine neemt persoonlijk contact
met ouders
op om, op
basis van hun
specifieke
deskundigheid, op afspraak in
school te komen voor het
doen van een
aantal gerichte klusjes.
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Extra aandacht voor
Eerste Hulp Bij Thuisonderwijs
Vandaag hebben de kinderen het document ‘Eerste Hulp Bij Thuisonderwijs’ (EHBT)
mee naar huis gekregen.
We vragen u dit document zorgvuldig te bewaren. In dit
document zijn vier scenario’s uitgewerkt:
1. Uw kind is ziek.
2. Uw kind heeft milde klachten, passend bij het coronavirus en is uit voorzorg thuis.
3. De leerkracht is ziek, er is geen vervanger en uw kind is
thuis.
4. De leerkracht heeft milde klachten, passend bij het coronavirus en is uit voorzorg
thuis; er is geen vervanger, dus uw kind is thuis.
De leerkrachten zullen opdrachten klaarzetten in de Classroom die kinderen bij deze
scenario’s thuis kunnen maken. Voor sommige groepen wordt de Classroom ook al bij
het reguliere onderwijs ingezet als bron van informatie en/of werken met weektaken.

Digital Leaders
Vanuit de visie van de school vinden we het belangrijk dat de kinderen de school zien
als een maatschappij waar ze mede-verantwoordelijk voor zijn. Verantwoordelijk voor
elkaar (denk aan Leerlingmediatoren), verantwoordelijk voor de materialen (denk aan
de Earthkeepers).
Dit jaar starten we ook met het project ‘Digital Leaders’.
Chromebooks, digitale lesmethoden en zelfs moderne technologie als programmeren hebben een
plek gekregen in de lessen op school.
Deze technologie biedt veel kansen, maar stelt ons
soms ook voor uitdagingen. Hoe werkt het? Hoe ga
je er zorgvuldig mee om? En wat als het even niet
doet wat het moet doen?
Alhoewel onze leerkrachten getraind worden in het
gebruik van technologie, merken wij dat er ook veel
technologisch-talent te vinden is bij onze leerlingen.
Deze uitdaging willen wij daarom graag samen met onze leerlingen aangaan. Een aantal leerlingen willen wij de kans bieden aan de slag te gaan als Digital Leader.
Als Digital Leader helpt een leerling de school bij het gebruik van technologie. Voorbeelden hiervan zijn: het assisteren bij activiteiten met Chromebooks, medeleerlingen
helpen bij kleine technische problemen en uitleg geven over een nieuw programma.
Ook kan een Digital Leader een expert zijn voor een bepaald programma of apparaat
(denk aan stopmotion, greenscreen, beebot). Die deskundigheid leren ze vervolgens
delen met andere kinderen.
Onder leiding van juf Maaike, onze ICT-coördinator, krijgt een aantal kinderen van
groep 6, 7 en 8 een training en overleggen ze over de te nemen stappen.
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Nieuws van buitenaf
Jeugdorkest Muziek Opmeer
Trompet, piano, viool, gitaar of drums, keuze genoeg.
En er is meer… dit jaar start een heus
Jeugdorkest!
Dankzij de hoge korting op het lesgeld kunnen alle
kinderen in Opmeer laagdrempelig kennismaken
met een zelfgekozen muziekinstrument. Als je de
eerste klanken uit het instrument krijgt, is dat zo’n
mooi moment! En wat is er nu leuker dan in je
eentje spelen? Natuurlijk, muziek maken met z’n allen!
Vanaf 2 november kan dat in ‘Jeugdorkest Opmeer’, een nieuw initiatief van Stichting
Muziek Opmeer. Hierin kan ieder kind gratis meespelen, ook als je net begonnen bent.
Dirigent Thomas Geerts maakt muziekstukken op maat voor alle kinderen die meespelen. In een periode van twee maanden wordt na schooltijd wekelijks gerepeteerd op
maandagmiddag, met een nieuwjaarsconcert als grote apotheose.
Opmeer is straks een jeugdorkest rijker! En dat is niet gewoon, dat is te gek!
Speel jij straks mee? Je bent van harte welkom. Geef je op: info@muziekopmeer.nl
Meer informatie? https://www.muziekopmeer.nl
Stichting Muziek Opmeer, je hoort het goed!

Jarigen

“Juf, ik ben geboren op mijn verjaardag”
De komende week is
3 november: Fleur (gr5)
jarig.
We wensen haar een hele fijne verjaardag.

Uitsmijters
“Juf, ik ben te vroeg geboren, want ik ben in de avond geboren.”

