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Nummer 15, 27 november 2020
R.K. Basisschool ’t Ruimteschip

Het was de week van..
..het Pietenpad.
Een ochtend vol
Sinterklaasactiviteiten met een
geweldige Ruimteschipsaamhorigheid;
..de Sinterklaasbingo. Had
meester Ton eindelijk eens
bingo, hadden
nog bijna 80 anderen dat tegelijkertijd ook;
..het nachtje slapen van groep 7-8
waarbij de bingo-kaarten werden bewaakt;
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www.bsruimteschip.nl

...het ondertekenen van het MuziekAkkoord West-Friesland.
Groep 5-6 trad op voor
Koningin Maxima;
..de studiedag voor het
Team waarbij het nieuwe
thema Communicatie
werd voorbereid;
..de schoen van Sinterklaas die opeens voor de
schoorsteen stond op
school;
..de finale van de Voorleeswedstrijd. Voor het
tweede jaar won Matz (groep 7).
Wat is het toch fijn om kind op ’t Ruimteschip te zijn.
.

De komende periode
Agenda
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

30 november
1 december
2 december
3 december

Vrijdag

4 december

Maandag

7 december

Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

8 december
9 december
10 december
11 december

•
•
•
• Surprises gr7-8 op school
• Trompetles gr5-6 Muziek Opmeer
• Sinterklaas komt op school
• ‘s Middags: Kerstversieren
• 15:45 Vergadering Feestcommissie (via MEET)
•
•
• Foute Kersttruiendag
•

Donderdag 3 december:
Surprises groep 7-8 op school

Vrijdag 4 december:
Sinterklaas op school

De kinderen van
groep 7-8 mogen
donderdagmorgen
hun surprises in
school zetten. In de
bovenbouwhal maken
we er dan een grote
tentoonstelling van.
We zullen hier foto’s van maken en die
met de ouders delen.

Sinterklaas bezoekt ook dit jaar de
school in verband met zijn verjaardag.
Maar in deze tijd van corona-beperkingen gaat ook de (aan)komst van de
Sint anders dan anders. Geen spannende ontknoping op het plein, geen
spectaculaire aankomst buiten.

Ruimtepost 15, 27 november, pagina 2/4
De kinderen gaan ‘gewoon’ om 8.20 uur
naar binnen. Wat er dan gaat gebeuren? Dat weten we nog niet, maar één
ding is zeker: u hoeft niet buiten te blijven wachten. Alles speelt zich af binnen. Met de kinderen en de leerkrachten. Zonder (Feestcommissie-) ouders.
Het is niet anders.

De kinderen hoeven geen eten of drinken mee te nemen voor de pauze. Ze
krijgen een traktatie en iets te drinken
namens de Ouderraad.
In grote lijnen ziet de dag er als volgt
uit:
• ’s morgens voor de pauze Grote Ruimteschip Sinterklaasshow;
• ’s morgens na de pauze: Cadeautjes
(surprises) uitpakken in de klas;
• ’s middags maken we er een gezellig
Sinterklaascircuit van.
We hebben deze dag normale lestijden,
kinderen komen dus gewoon naar huis
onder de middag of kunnen overblijven.

Speciale aandacht voor
Meer Muziek in de Klas
MEER MUZIEK IN DE KLAS
Het was een feestelijk moment, het ondertekenen
van het onderwijspact ‘Meer Muziek in de Klas’.
Groep 5-6 heeft zich muzikaal laten horen aan o.a.
Koningin Maxima.
Van de live-uitzending is een korte samenvatting gemaakt voor het WEstfriese deel van het pact. Dit
filmpje kunt u HIER bekijken.
En als u de samenvatting van het MuziekAkkoord
West-Friesland (ofwel: de Belofte aan Robin) leest,
weet u meteen waarom het Opmeerse muziekonderwijs als voorbeeld dient voor de rest van Nederland, want wat doen we al veel:

“Ik ben Robin, en muziek staat aan tijdens mijn jeugd.
Ik leer liedjes, luister naar verschillende muzieksoorten
en leer muziek schrijven en componeren: alleen en samen;
op school en daarbuiten. Ik ontmoet muzikale mensen die mij leren
waarom muziek belangrijk is en waarom zij er blij van worden.
En dat maakt mij blij. De muziek staat aan. Wij staan aan.“
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LEDENVERGADERING OUDERRAAD

KERSTMIS

Het was een korte Ledenvergadering via
de Meet. Voorzitter Vanessa Beemsterboer handelde vlot de agendapunten met
de aanwezigen af. Het Jaarverslag werd
goedgekeurd, het financieel verslag besproken (later wordt deze definitief goedgekeurd).
Van Brenda Zuijdam werd met lovende
woorden vanuit zowel Ouderraad als
Team afscheid genomen na vele jaren
trouwe dienst als hulpouder op school
(waaronder voorzitter Ouderraad).
Het Jaarverslag is na te lezen op de website (tabblad Ouderraad).

We lopen alvast vooruit op Kerstmis. Dit
jaar geen uitvoering van de Kerstmusical
op dinsdagavond, maar ook geen Kerstviering op woensdagavond.

Jarigen

We gaan dit jaar op donderdag 17 december met de kinderen kerstontbijten. De
plannen zijn nu dat de kinderen deze ochtend met hun ontbijt om 8.00 uur op
school worden verwacht.
Verdere mededelingen volgen later en zijn
ook afhankelijk van ontwikkelingen m.b.t.
de corona-maatregelen.

“Juf, ik ben geboren op mijn verjaardag”
De komende week zijn
29 november: Jinte (gr1) en
4 december: Milow (gr4)
jarig.
Van harte gefeliciteerd en een mooie verjaardag toegewenst.

Uitsmijters
Gehoord tijdens het knutselen: “Juf, mag ik de nietschaar?”
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