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11 november, Sint-Maarten. De Veiligheidsregio geeft het dringende advies
om de viering van Sint-Maarte niet door
te laten gaan. Het covid19 risiconiveau
is in de regio gestegen van ‘zorgelijk’
naar ‘zeer ernstig’.
Ouders hebben een
eigen verantwoordelijkheid om de afwegig of ze 11 november wel of niet
hun kinderen langs
de deuren laten
gaan, maar het
wordt sterk afgeraden omdat de viering
van Sint-Maarten mogelijk kan leiden
tot een verdere verspreiding van het
coronavirus.

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

Moeten we dan wel lampionnen maken
op school? We hebben ervoor gekozen
om het wel te doen. Het samen, schoolbreed aan iets werken heeft ook onderwijskundige aspecten die wij zeer
waardevol vinden.
Het feest van SintMaarten is ook een
feest waar we jaarlijks bij stil staan als
het gaat om ‘samen
delen’ en stilstaan bij
de minder-bedeelden
in onze samenleving.
En als u ’s avonds niet langs de deur
gaat / laat lopen: een extra lichtje, zelfgemaakt ook nog, voor het raam in
deze donkere tijden is ook een mooi
gebaar.

De komende periode
Agenda
Maandag

9 november

Dinsdag
Woensdag
Donderdag

10 november
11 november
12 november

Vrijdag

13 november

Maandag

16 november

Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

17
18
19
20

november
november
november
november

Deze week: Adviesgesprekken VO groep 8
Deze week: Week van de Mediawijsheif gr7-8
• Lampionknutselmiddag
•
• Lampion lopen in de klas
• Start trompetlessen gr5-6 Muziek Opmeer
• Werkavond Sinterklaas GAAT NIET DOOR
•
Slotweek thema ‘Oceanen’
• Lootje trekken Sinterklaas gr7-8
• 15:45 Vergadering Feestcommissie (via Meet)
•
• 10.30 Gastles ‘Zeebenen’ gr7-8
•
• Extra vrije dag kleuters

Deze week: Adviesgesprekken Voortgezet Onderwijs groep 8
De komende week gaat
meester Ton met ouders en
kinderen van groep 8 in gesprek over het Schooladvies

voor Voortgezet Onderwijs.
Deze week kregen de kinderen het advies mee met de uitslag van de NIOtoets.
In het gesprek worden verwachtingen
en mogelijkheden besproken. In principe zijn de gesprekken op school, ouders konden ook gebruik maken van de
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mogelijkheid deze digitaal te doen via
de Meet.

Deze week: Week van de Mediawijsheid groep 7-8
Deze week doet groep 7-8 mee aan de
Week van de Mediawijsheid. In de klas
wordt dagelijks het spel Mediamasters
gespeeld.
Thema van dit jaar: Digitale Balans, je
hebt het zelf in de hand.
Op de website van de organisatie (klik
HIER voor meer informatie lezen we:

Online media bieden talloze mogelijkheden, maar kunnen ook veel van je
vragen. Helemaal nu je door de coronacrisis meer thuis zit en veel contact
via een scherm verloopt. Om lichamelijk, mentaal en sociaal gezond te blijven is een goede balans nodig tussen
on- en offline bezig zijn.
Tijdens de Week van de Mediawijsheid
kun je daarom jouw digitale balans testen en krijg je tips om met én zonder
media het beste uit jezelf te halen. Dat
is voor iedereen anders. Waar voel jíj
je goed bij? Je hebt het zelf in de
hand.

oudste kinderen (“Juf, waar kan ik nog
helpen”), zijn we al heel ver.’
Maandagmiddag gaan we afronden.

Maandag 11 november:
Sint-Maarten lopen in de school
Woensdagochtend gaan we SintMaarten lopen door de school. Ge
zellig de liedjes zingen in de ver
schillende klassen, elkaars lam
pion bewonderen.
In de groepen wordt ook
aandacht besteed aan het verhaal van
Sint-Maarten.

Donderdag 12 november: Start
trompetlessen groep 5 en 6
In het kader van de kennismakingslessen muziekinstrumenten, starten de

groep 5 en 6 donderdag met de trompetlessen. Trompetdocent Michael de
Graaf komt 6 weken lessen verzorgen.
Groep 6 had de lessen nog tegoed van
vorig jaar.
Kennismakingslesssen worden mogelijk
gemaakt en gesubsidieerd door Muziek
Opmeer.

12 november: Werkavond Sinterklaas GAAT NIET DOOR
.

Maandag 9 november:
Lampionknutselmiddag
Maandag 2 november zijn we gestart
om schoolbreed, klassenoverstijgend
lampionnen te maken. Zonder ouders,
maar met de inzet van stagiaires en de

Een groep van 15 ouders had zich opgegeven voor het Decoratieteam: het
versieren van de school in het thema
van die periode. Eerste opdracht zou
zijn: Sinterklaas.
Vanwege de corona-beperkingen organiseren we echter geen avonden meer
waarop meerdere ouders tegelijk aanwezig zijn.
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Extra aandacht voor
Sinterklaasjournaal
Ook Sinterklaas is een jaarlijkse traditie op
school. Maar ook een feest waarbij we
moeten kijken wat wel kan en wat niet
mag.
Achter de schermen zijn Team en Feestcommissie hard bezig met de uitwerking
van de eerste ideeën. Leidraad is daarbij
ook dit jaar de lijn van het Sinterklaasjournaal.
Maandag 9 november, 18.00 uur, is de eerste uitzending. Kijkt u mee met uw kind?

Leerlingmediatoren Vreedzame School
Maandag 2 november vond de diploma-uitreiking plaats van de leerlingmediatoren. In
het kader van de Vreedzame School vinden we het belangrijk dat kinderen proberen
conflicten te vermijden en uit te praten. Conflicten voorkomen kan niet altijd, leren
hoe ermee om te gaan is daarom belangrijk. En als je er dan niet samen uitkomt, kan
je een beroep doen op kinderen die zijn opgeleid tot mediator, leerlingmediatoren
dus.
De afgelopen weken hebben juf Tanja en juf Edith, samen met de 6 mediatoren van
groep 8, vier nieuwe mediatoren opgeleid. Hoe voer je een gesprek? Hoe zorg je ervoor dat je geen partij kiest? Hoe rond je het gesprek goed af? Het zijn een paar van
de onderdelen die aan bod zijn geweest.
Na een korte inleiding mochten de kinderen hun handtekening zetten op het diploma
en kon meester Rein ze feliciteren met het behaalde diploma. Foto’s van de presentatie zijn te vinden in de fotomap op de website. Ouders krijgen via Parro de inlogcode
voor deze fotomappen.
We feliciteren van
harte Aydin, Kim,
Luna en
Wesley.
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Nieuws van buitenaf
Muziek Opmeer, Award Opmeer en QBWUA organiseren
Muziekquiz voor 11-16 jarigen
O.a. Muziek Opmeer
en Award Opmeer organiseren zaterdag
28 november een online muziekquiz voor
de leeftijd van 11 –
18 jaar.
Een idee voor de muzikale groep 7 en 8
kinderen?
Lees HIER de hele
Nieuwsbrief november 2020 van Stichting Muziek Opmeer.

Jarigen

“Juf, ik ben geboren op mijn verjaardag”
De komende week is
7 november: Joshua (gr6)
jarig.
We wensen hem een hele fijne verjaardag.
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Uitsmijters
Verwarrende tijden, ook voor kinderen. Thema Oceanen én ook nog actie voor de
Voedselbank: “Ik ga vragen of opa iets aan de voedselketen wil geven.”

