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Hebt u het geweldige introductiefilmpje
op Facebook of op de website al bekeken? Heerlijk, dat enthousiasme van
Laura en Koen uit groep 8 die de school
presenteren. Mooi om de stralende
ogen te zien als zij (en de leerkrachten)
praten over de school.
De film is de start van de week die in
de agenda staat als ‘Open Week / Inschrijfweek’.
Ouders die een brief van de gemeente
hebben gehad hun kind in te schrijven
of ouders die op zoek zijn naar een
nieuwe school voor hun kind(eren) zijn
van harte uitgenodigd een afspraak te
maken voor een gesprek, rondleiding of
aanmelding.

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

Kent u iemand die een kind moet aanmelden: wijs ze op ’t Ruimteschip en de
mogelijkheden die wij bieden. U, als
ouder, bent voor ons de ambassadeurs
van de school.
En hebt u het filmpje nog niet gezien?
Klik op de foto hieronder en laat u verrassen door Laura en Koen.

Bent u iemand die een kind moet aanmelden: maak een afspraak en meld
uw kind aan.
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DEZE WEEK: OPEN WEEK NIEUWE OUDERS
DEZE WEEK: PROJECT ‘COMMUNICATIE’
•
•
•
•
DEZE WEEK: OPEN WEEK NIEUWE OUDERS
•
• Ontwikkeldag (Studiedag) Team, Kinderen VRIJ
•
•

Deze week: Open Week nieuwe ouders
Deze en volgende week is er
voor ouders van nieuwe kleuters
gelegenheid de school te
bekijken en hun kind in te
schrijven. Wel graag op afspraak
(zie flyer).

Deze week: Project ‘Communicatie’
De Noordwijkse Methode
Deze week gaan we in alle
groepen ook werken rond het
thema ‘Communicatie’ van De
Noordwijkse Methode. De
groepsleerkrachten verzorgen
zelf de lessen, er vindt dus
geen uitwisseling van
leerkrachten plaats.
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Jarigen

“Juf, ik ben geboren op mijn verjaardag”
In de Krokusvakante waren
22 februari: Marlow (gr8)
25 februari: Finn (gr3) en Tijs (gr1)
jarig.
We feliciteren jullie nog van harte en hopen
dat jullie een mooie verjaardag hebben gehad.
De komende week is
3 maart: Koen (gr8)
jarig.
We feliciteren hem van harte en hopen dat
hij een mooie dag zal hebben.

Uitsmijters
Donderdag 18 februari: Letterfeest
in groep 3. ‘We kennen alle letters!”

Thema communicatie bij de kleuters: bouwen zonder te praten.

