Marsstraat 2, 1716 WH Opmeer
Postbus 53, 1715 ZH Spanbroek

Nummer 14, 20 november 2020
R.K. Basisschool ’t Ruimteschip

Sinterklaas is in het land en dat hebben
we geweten ook. De schoolpieten hebben inmiddels twee pi-mails gestuurd,
waardoor de kinderen meteen midden
in het grote verhaal zitten. Het enthousiasme waarmee ze donderdagochtend
naar de bingokaarten hebben gezocht
en ’s middags bingo met Sinterklaas
hebben gespeeld, het leverde onvergetelijke momenten op.

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

die dag hebben gedaan rond Sinterklaas en kunt u de pi-mails nalezen.

Op de website (rubriek Evenementen)
houden we (bijna) dagelijks bij wat we

De komende periode
Agenda
Maandag

23 november

•
•
•
•
•

Dinsdag

24 november

Woensdag

25 november

Donderdag
Vrijdag

26 november
27 november

Extra vrije dag kleuters
Trompetles gr5-6 (i.p.v. 26 november)
Pietenpad
20:00 Ledenvergadering Ouderraad (via Meet)
12:00 – 13:00 Gr5-6 via Meet aanwezig bij Ondertekening muziekpact Meer Muziek in de Klas
• Studiedag Team, KINDEREN VRIJ
• 13:15 Finale Voorleeswedstrijd

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

30 november
1 december
2 december
3 december
4 december

•
•
•
• Surprises gr7-8 op school
• Sinterklaas komt op school

Maandag 23 november:
Extra vrije dag kleuters
Maandag zijn de kleuters nogmaals een
extra dagje vrij.
We hopen dat u deze dagen ook doorgeeft aan oppasopa’s en -oma’s. De datums zijn opgenomen in het Rooster
van Vakantie- en Vrije dagen (voor de
zekerheid: klik HIER).

Dinsdag 24 november: Pietenpad
Dinsdagmorgen houden we een Pietenpad. Kinderen van de bovenbouw begeleiden een groepje kinderen of leiden
een spelletje rond het thema “Sinterklaas”. Een mooie ochtend waarop we

klassenoverstijgend en schoolbreed
werken.
De kinderen hoeven vandaag geen eten
of drinken mee te nemen voor de ochtendpauze.

Dinsdag 24 november: Ledenvergadering Ouderraad (via de Meet)
De Ouderraad houdt de
Algemene Ledenvergadering van dit jaar op
dinsdag 24 november
vanaf 20:00 uur. Vanwege de huidige coronamaatregelen doen wij dit
via Meet. Wil je hieraan deelnemen?
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Stuur
dan een e-mail naar
onze secretaris: priscillakulsdom@hotmail.com.

Woensdag 25 november: Groep 5-6
is aanwezig bij ondertekening muziekpact
Groep 5-6 kreeg een eervolle
uitnodiging om (digitaal) aanwezig te zijn bij de feestelijke
ondertekening van het onderwijspact ‘Meer Muziek in de
klas’. Bij deze ondertekening zal
ook koningin Maxima digitaal
aanwezig zijn. De kinderen zul
len ook laten zien en horen
waartoe ze muzikaal in staat zijn.
De bijeenkomst is van 12.00 – 13.00
uur.

Donderdag 26 november:
Studiedag Team, KINDEREN VRIJ
Donderdag heeft het Team weer een
Studiedag, de kinderen zijn deze dag
vrij.

Via de Meet overleggen teamleden van
het Bonischip deze dag over zaken als
Organisatie nieuwe project ‘Communicatie’, de opzet van het Vrijdagmiddag—Keuze-atelier en de nieuwe rekenmethode.

Vrijdag 27 november:
Finale Voorleeswedstrijd

Vrijdagmiddag houden we de finale van
de Voorleeswedstrijd. In de groepen 5
t/m 8 zijn voorrondes geweest die uiteindelijk 8 finalisten hebben opgeleverd
die gaan strijden om de titel “Voorleeskampioen 2020” en de kans om door te
gaan naar de eerste regionale ronde.

Speciale aandacht voor
Ondertekening onderwijspact Meer Muziek in de Klas
(NOG) MEER MUZIEK IN DE KLAS
Woensdag 25 november krijgt Stichting Muziek
Opmeer de prestigieuze Bokaal voor muziekeducatie uitgereikt. Dit gebeurt in (digitale)
aanwezigheid van koningin Maxima.
Muziek Opmeer krijgt deze Bokaal voor de wijze
waarop zij de afgelopen jaren invulling en ondersteuning heeft gegeven aan de muziekeducatie op de basisscholen en muzikale activiteiten
in Opmeer. De werkwijze van Stichting Muziek
Opmeer wordt in Nederland als voorbeeld gezien van een goede opzet van muziekonderwijs.
Trots kunnen we als ’t Ruimteschip en Bonifatiusschool zijn dat onder andere
de werkwijze op onze beide scholen wordt aangehaald als voorbeeld hoe muziekonderwijs wordt opgepakt.
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De
uitreiking van de bokaal vindt plaats tijdens een bijeenkomst
waarbij het Muziekakkoord Noord-Holland-Noord wordt ondertekend. Bij deze
ondertekening zijn 25 verschillende organisatie op het gebied van (muziek)educatie betrokken. Ook ons schoolbestuur SKO West-Friesland ondertekent de overeenkomst die moet worden gezien als ‘belofte aan het kind’: ieder
kind moet zich op muzikaal gebied optimaal kunnen ontwikkelen.

Nieuws van buitenaf
Eerste H. Communie
Voor ouders van groep 4 de informatie over de Eerste H. Communie:

Beste ouders,
De communicanten van groep 4 van de scholen Hoogwoud/Opmeer/Spanbroek/De Weere ontvangen hierbij een uitnodiging om mee te doen met de
Eerste Heilige Communie.
We merken dat het voor de kinderen een bijzondere periode is waarin toegewerkt wordt naar een speciaal moment en feestdag als zij hun Eerste
Heilige Communie mogen gaan doen.
U kunt uw kind bij onderstaand mailadres aanmelden.
Sinds dit jaar werkt de werkgroep Eerste Heilige Communie Hoogwoud/Spanbroek ook samen met De Weere.
De werkgroep is weer volop gestart met de voorbereidingen. Wij willen
alle kinderen die hun Eerste Heilige Communie willen doen, de gelegenheid geven om dit samen met ons voor te bereiden. Deze voorbereidingen
vinden thuis en in de kerk plaats.
Hierbij geven we alvast belangrijke data door:
-donderdag 18 februari 2021, 20:00 uur, informatie avond voor alle ouders
van de communicanten van 2021.
-zondag 14 maart 2021, voorstelviering
-zondag 11 april 2021, Eerste Heilige Communie-viering
Wilt uw kind mee doen of heeft u vragen dan kunt u een mail sturen naar
ehchwsb@hotmail.com. Wij nemen dan contact met u op.
Bij een aanmelding krijgt u een aanmeldformulier om de gegevens van uw
kind in te vullen.
U kunt uw kind tot uiterlijk 18 december opgeven.
Alvast bedankt!
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Werkgroep Eerste Heilige Communie
Hoogwoud/Opmeer/Spanbroek/ De Weere,
Debby Kors, Tamara Tesselaar, Monique van Diepen
en Pastor Anne-Marie van Straaten

Jarigen

“Juf, ik ben geboren op mijn verjaardag”
De komende week zijn
geen
jarigen.

Uitsmijters

◄Afsluiting Project Oceanen: bij
elkaar kijken wat er gedaan is.
►Zoeken naar de bingokaarten
voor de Sint. Gevonden!
▼Gastles ‘Zeebenen’ voor groep 78 over werken op zee.

