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

Nummer 16, 4 december 2020
R.K. Basisschool ’t Ruimteschip

Wat een feest vanmorgen: Sinterklaas was blijven slapen in de school!
Hij was zo druk aan het werk, dat hij
in slaap gevallen was en alles om zich
heen was vergeten. Van de pieten
mochten we hem niet wakker maken,
voorzichtig sloop de hele school op
tenen naar binnen. Bij de klanken van
het keyboard van juf Lotte zongen we
heel stil Sinterklaasliedjes. Uiteindelijk werd Sint daar wakker van.
Wat volgde was een gezellige Sinterklaasdag met de Sint-talentenshow,
met uitpakken van cadeautjes en surprises en een Sinterklaascircuit in de
middag.
Een mooie afsluiting van weer een
prachtige periode. We zeggen dank aan
de Feestcommissie die, corona-proof op

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

afstand meedacht en meewerkte aan
het slagen van deze ochtend.
Op naar Kerstmis, maar eerst: maak er
een gezellige pakjesavond van.

De komende periode
Agenda
Maandag

7 december

Dinsdag
Woensdag
Donderdag

8 december
9 december
10 december

Vrijdag

11 december

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

14
15
16
17

Vrijdag

18 december

december
december
december
december

•
•
•
•
•
•
•

‘s Middags: Kerstversieren
15:45 Vergadering Feestcommissie (via MEET)

Trompetles gr5-6 Muziek Opmeer
Foute Kersttruiendag

•
•
•
• 8:00 Kerstontbijt
• ‘s ochtends: Kerstviering met kerstmusical gr7
• 12:00 Start Kerstvakantie

Maandag 7 december:
Kerstversieren

Donderdag 10 december:
Foute Kersttruiendag

Maandagmiddag gaan we de school in
kerstsferen brengen.

Een mooie traditie: de foute
kersttruiendag.
Iedereen die een
foute kersttrui
heeft, mag deze
donderdag 10 december aantrekken naar school.

Maandag 7 december:
Kerstversieren
Maandagmiddag vergadert de Feestcommissie via de Meet om de puntjes o
de i te zetten voor het kerstontbijt.
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Speciale aandacht voor
Viering Kerstmis
Volgende week zullen we u definitief informeren over de kerstactiviteiten op school.
We wachten voor de zekerheid ook de persconferentie van premier Rutte en minister
De Jonge op 8 december nog even af.
Wat is wel (bijna) zeker?
• Groep 7 studeert een kerstmusical in. Deze wordt alleen gespeeld voor de kinderen van de school onder schooltijd. We gaan de musical wel filmen, ouders
van groep 7 kunnen de musical dan bekijken op het Ruimteschipstikkie.
• We hebben geen kerstviering met -maaltijd op woensdagavond. We kiezen in
plaats daarvan voor een kerstontbijt op donderdagmorgen 17 december (8.00
uur!). In de loop van volgende week krijgt u hier meer informatie over.
• Alle kerstactiviteiten waarbij (groot-)ouders zouden worden betrokken (generale openbare repetitie, uitvoering musical voor buren, burgers en buitenlui,
kerstborrel Team, MR en OR komen te vervallen.

Nieuws van buitenaf
Ergotherapie in ’t Ruimteschip
Lokaal 1, het eerste lokaal in de onderbouwhal, is sinds enkele jaren ingericht als lokaal voor ergotherapie. Handig om in huis te hebben voor het team i.v.m. de korte lijnen. Handig ook voor ouders om te weten als uw kind een verwijzing voor onderzoek
of therapie krijgt. Hier meer informatie (tekst is aangeleverd).

Ergotherapie in
Basisschool ’t Ruimteschip in Opmeer
Heeft uw kind bijvoorbeeld moeite met:*
• Schrijfmotoriek
• Zitten op een stoel
• Knippen, knutselen
• Concentratie
• Prikkelverwerking
• Zelfstandigheid, aan-, uitkleden, veters stricken
• Plannen en organiseren?
Anja ondersteunt kinderen door op een speelse manier oefeningen aan te
bieden. De therapiedoelen worden in overeenstemming met het kind en
ouders opgesteld.
Kinder-ergotherapie is vooral gericht op de fijne- en schrijfmotoriek van
kinderen evenals de werkhouding en concentratie.
Daarnaast is Anja gespecialiseerd in zintuiglijke informatieverwerking
(prikkelverwerking) en het trainen van executieve functies (plannen, organiseren, werkgeheugen).
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Bij kinder-ergotherapie is het van belang dat het kind plezier houdt in de
therapie en door middel van zijn eigen motivatie tot het gewenste resultaat
komt.
Anja bezoekt regelmatig de leerkracht om hen te informeren en in de klas te
observeren. De bedoeling is dat het geleerde thuis en op school toegepast
kan worden.
Tevens vinden advies met betrekking tot aanpassingen of hulpmiddelen
plaats. Zoals speciale pen verdikkers, hulpstukjes, wiebelkussen, koptelefoon, kauwsieraden en zelfs aangepast schoolmeubilair kan zo nodig
worden uitgeprobeerd.
Bent u benieuwd geworden naar de mogelijkheden die ik uw kind kan
bieden?
U kunt mij voor een vrijblijvende afspraak bereiken via telefoon of mail,
of even binnenlopen als je mij ziet zitten!

Anja Stroet
Ergotherapie Noord-Holland
06-51352551
anja@ergotherapienoordholland.nl
Nieuwsbrief Muziek Opmeer
Lees HIER de nieuwsbrief van december van Muziek Opmeer. Met o.a. aandacht voor
de uitreiking van de bokaal van Meer Muziek in de Klas en de eerste Muziekquiz voor
12-jarige en ouder.

Jarigen

“Juf, ik ben geboren op mijn verjaardag”
De komende week zijn
9 december: Daniël en Matz (gr7)
jarig.
Van harte gefeliciteerd en een mooie verjaardag toegewenst.
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Uitsmijters

Oefenen Kerstmusical groep 7.
Gastles Bureau Halt (Vuurwerk)
groep 7-8.
Werken aan thema Sinterklaas bij
de kleuters.

