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Het klinkt als iets uit een ver verleden:
ouders in de school. Maar wat gunnen
we u een blik in de school, juist in deze
periode. Een school
die bruist van de activiteiten waar kinderen enthousiast
aan werken, zich
trots over voelen.
De eerste Digital
Leader heeft zijn presentatie in de klas
gedaan.
De lampionnen waren op tijd af, doordat oudere kinderen
de jongsten hebben geholpen.
We deden mee aan de Week van de
Mediawijsheid.

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

De laatste atelierlessen werden gegeven, waarbij de leerkrachten les gaven
in een andere dan de eigen groep.
Op het plein wordt
fanatiek touwtje gesprongen aan het
lange touw.
De eerste trompetles
is gegeven.
Een woordspeurtocht
door de school voor
de onderbouw.
Het Sinterklaasjournaal is van start.
Het is fijn om kind op
’t Ruimteschip te zijn. We hopen dat de
kinderen met dezelfde enthousiaste
verhalen thuis komen.

De komende periode
Agenda
Maandag

16 november

Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

17
18
19
20

november
november
november
november

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

23
24
25
26
27

november
november
november
november
november

Slotweek thema ‘Oceanen’
• Lootje trekken Sinterklaas gr7-8
• 15:45 Vergadering Feestcommissie (via Meet)
•
• 10.30 Gastles ‘Zeebenen in de klas’ gr7-8
•
• Extra vrije dag kleuters
• Extra vrije dag kleuters
• Pietenpad
•
• Studiedag Team, KINDEREN VRIJ
•

Deze week:
Slotweek thema ‘Oceanen’
Nog een week en het eerste thema van
De Noordwijkse Methode is afgerond. In
alle groepen hebben we gewerkt aan
aardrijkskunde, biologie, geschiedenis,
kunst en techniek rond het thema ‘Oceanen’. De komende week gaan we het
thema afronden. Donderdag krijgen de
kinderen de materialen die ze hebben
gemaakt mee naar huis.

Achter de schermen gaat Team Bonischip het thema evalueren en vooruit
kijken naar het volgende thema: Communicatie.

Maandag 16 november:
Lootje trekken groep 7-8
Met het naderen van de
Stoomboot heeft Sint ook
vooruit gekeken naar de organisatie. Zo heeft hij gevraagd
of de kinderen van groep 7-8
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hem
willen helpen met het
maken van surprises en een rijm.
Maandag gaan de kinderen hiervoor
lootje trekken en krijgen ze een envelop met geld mee.

Maandag 16 november: Vergadering
Feestcommissie via de Meet

Maandagmiddag komt de Feestcommissie via de Meet bij elkaar. Gespreksonderwerpen o.a.: hoe kunnen we Sinterklaas ontvangen binnen de coronarichtlijnen, wat is mogelijk in school?
Maar ook kijken we alvast uit naar de
kerstperiode.

Woensdag 18 november, 10:30:
Gastles “Zeebenen in de klas” groep
7-8

Bij het afsluiten van het thema ‘Oceanen’ krijgt groep 7-8 nog een gastles
rond het thema ‘Zeebenen’.
Met ‘Zeebenen in de klas’ komen kapitiens, werktuigkundigen, stuurlieden en
loodsen op enthousiaste wijze vertellen
over hun beroep op zee. Hoe woon en
werk je aan boord van een schip? Is de
zeescheepvaart High tech, hoe bestuur
je een schip en hoe is het om zo ver
van huis te zijn?

Voor meer informatie over dit project,
klik HIER.

Vrijdag 20 november:
Extra vrije dag kleuters
Vrijdag zijn de kleuters een extra dagje
vrij.

Wat geweest is
Inzamelactie Voedselbank
De afgelopen week hebben we weer heel veel voedsel
ingezameld voor de Voedselbank. Hier een bedankje
van de PCI.

Ook namens de voedselbank bedankt ik alle kinderen, ouders en het team van Het Ruimteschip
voor het fantastische resultaat van de inzameling.
Vorig jaar 4 kratten. Dit jaar 6 kratten. Een nieuw
record.
Ik weet zeker dat veel kinderen blij zullen zijn met
het broodbeleg en de ouders met de houdbare artikelen. Wellicht doen de ouders ook pindakaas of
jam op een plakje brood.
Met vriendelijke groet,
Adri de Vries
PCI Hoogwoud-Spanbroek

Hebt u het
ook gezien in het Sinterklaasjournaal: al die burgemeesters die Sinterklaas een brief
hebben geschreven dat hij
welkom is in hun gemeente?
Ook burgemeester Nijpels
heeft meegedaan!
Als je op de website van het
Sinterklaasjournaal een tekening maakt en die aan de burgemeester stuurt, krijg je een
persoonlijk bedankwoord van
dhr. Nijpels.
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Jarigen

“Juf, ik ben geboren op mijn verjaardag”
De komende week is
16 november: Eline (gr4)
20 november: Jette (gr5)
jarig.
We wensen jullie een hele fijne verjaardag.

Uitsmijters
Gehoord in groep 3: “Parro? U kunt toch ook een berichtje via de vriendengroep van
de school sturen?”

