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R.K. Basisschool ’t Ruimteschip

Het is even wennen, maar ook weer
mooi om te zien: digitale rondleidingen.
Juf Edith loopt met een chromebook
met camera door de school om ouders
een beeld te geven van de school in
werking en gaat vervolgens met de ouders in gesprek. Ook kinderen van
groep 8 beantwoorden op deze nieuwe
manier vragen van nieuwe ouders.
Kortom: de Open Week anno 2021 is
van start gegaan. De eerste aanmeldingen zijn binnen.
We hebben nog één week te gaan
Wilt u een fysieke rondleiding? Bespreek dit met de school en we kijken
hoe en wanneer dit mogelijk is.
Ondertussen blijven we de huidige ouders vragen om ambassadeur te zijn
van de school: kent u iemand die een
nieuwe kleuter moet aanmelden? Wijs
ze op ’t Ruimteschip. Als geen ander
weet u wat mogelijk is bij ons op
school.

De agenda
Agenda
Maandag

8 maart

Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

9 maart
10 maart
11 maart
12 maart

Maandag

15 maart

Dinsdag
Woensdag
Donderdag

16 maart
17 maart
18 maart

Vrijdag

19 maart

DEZE WEEK: PROJECT ‘COMMUNICATIE’
DEZE WEEK: OPEN WEEK NIEUWE OUDERS
DEZE WEEK: TOETSWEEK CITO (gr3-7)
• Geplande vergadering Feestcommissie gaat niet
door
•
• Ontwikkeldag (Studiedag) Team, Kinderen VRIJ
•
•
DEZE WEEK: TOETSWEEK CITO (gr 3-7)
DEZE WEEK: PROJECT ‘COMMUNICATIE’
•
•
• Wiskunde Kangoeroewedstrijd gr7-8
• Geplande Klusjesavond gaat niet door
• 16:00u Deadline Inschrijven Voortgezet Onderwijs gr8

Deze week: Open Week nieuwe ouders
Deze en volgende week is er nogmaals

voor ouders van nieuwe kleuters
gelegenheid de school te bekijken en
hun kind in te schrijven. Wel graag op
afspraak.

Ruimtepost 22, 26 februari, pagina 2/4
Deze week: Toetsweek Cito
Jaarlijks nemen we in
februari en juni Citotoetsen af om de
kinderen te volgen in
hun ontwikkeling. Op
deze manier hebben we
een objectief
meetinstrument om te
kijken waar
ondersteuning of
plusaanbod nodig is. Door de lange
periode van thuiswerken, in cohorts
naar school hebben we twee periodes
overgeslagen (eind vorig schooljaar en
februari dit schoojaar). De komende
week pakken we de draad weer op,
vooral om te kijken of ons beeld van de
ontwikkeling van de kinderen klopt.
Omdat groep 8 in april de Cito
Eindtoets maakt, doet groep 8 aan deze
ronde toetsen niet mee.

Maandag 8 maart: Geplande vergadering Feestcommissie gaat niet
door

De voor maandag geplande vergadering
van de Feestcommissie gaat niet door.
Door de huidige corona-maatregelen
heeft het geen zin om feesten voor te
bereiden of te organiseren, we weten
niet wat wel en wat niet mag.
Als het zover is, kunnen we snel
schakelen om in actie te komen.

Woensdag 10 maart: Studiedag
Team, KINDEREN VRIJ
Woensdag heeft het
Team een Studiedag,
alhoewel de term
Ontwikkeldag de lading
beter dekt.
In diverse MEETbijeenkomsten wordt
gesproken over o.a. de
eerste ervaringen met
het continurooster en de
stand van zaken m.b.t.
De Noordwijkse Methode
(voorbereiden derde thema).

Nieuws van buitenaf
Oproep GGD deelname Kindermonitor
De GGD dot een oproep om deel te nemen aan de
Kindermonitor 2021.

Hoe gaat het met je kind?
GGD Hollands Noorden onderzoekt de gezondheid en het welzijn van 0 t/m 11 jarige kinderen uit de regio Noord-HollandNoord. Help jij mee? Vul de vragenlijst over
gezondheid en welzijn van je kind in en
win! Ga naar www.kindermonitorHN.nl en
vul de vragenlijst anoniem in. Het invullend
duurt ongeveer 15 minuten. 1 op de 15 deelnemers wint een bol.com bon t.w.v. €10 en
onder alle deelnemers worden 4 weekendjes
weg naar keuze verloot t.w.v. € 250. Deze
vragenlijst brengt de gezondheid van onze jongste inwoners in beeld. De
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resultaten worden door GGD HN en gemeenten gebruikt als
input voor het gezondheidsbeleid. Ga voor meer informatie over het onderzoek naar www.ggdhn.nl/kindermonitor.
Alvast bedankt!
Stichting Vrienden van Stichting Katholiek Onderwijs West-Friesland
zoekt bestuursleden
De Stichting Vrienden van Stichting Katholiek Onderwijs West-Friesland
is op zoek naar een nieuw bestuur,
bestaande uit een voorzitter, penningmeester en secretaris.
In het pré-Corona tijdperk is er een start gemaakt met het verbinden van
alle ouderverenigingen behorende bij Stichting Katholiek Onderwijs WestFriesland. De basisgedachte is dat veel ouderverenigingen met dezelfde
vraagstukken te maken hebben en dat het wellicht handig is om kennis en
ideeën met elkaar te delen. Het initiatief hiervoor ligt bij het bestuur van de
Stichting Vrienden van SKOWF.
De zittingstermijn van de huidige bestuursleden is inmiddels verlopen.
Door de bekende omstandigheden is het bestuur aangebleven, om zo een
goede overdracht mogelijk te maken. Zij blijft echter uiterlijk tot het einde
van dit schooljaar aan.
Taken van het bestuur in het kort:
• toezichthoudende functie en een begeleidende en coördinerende rol bij
de startende samenwerking tussen de aangesloten Ouderverenigingen
(OV’s).
• ondertekenen bankvolmachten
• het in kaart brengen van de diverse banksaldi en toezicht hierop
• voorbereiden en organiseren van gezamenlijk OV-overleg (2x per jaar)
Verder is het bestuur aanspreekpunt voor vragen vanuit de OV’s. Zij werkt
nauw samen met het bestuurskantoor van SKO-WF. De bestuursleden
voeren hun taken uit op vrijwillige basis. De verwachte tijdsinvestering is
ongeveer 1 à 2 uur per maand.
Spreekt bovenstaande je aan?
Lijkt het je een uitdaging om mee te bouwen aan een functionele
samenwerking tussen de OV’s?
Meld je dan aan via wilma.steltenpool@skowf.nl.
Hier kun je ook terecht voor eventuele vragen.
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Jarigen

“Juf, ik ben geboren op mijn verjaardag”
De komende week is
10 maart: Fleur (gr8)
jarig.
We feliciteren haar van harte en hopen dat
zij een mooie dag zal hebben.

Uitsmijters
De Ruimteschip-promotiefilm kunt u
bekijken door op het plaatje te klikken:

Thema Communicatie bij de kleuters; Postbode-Estafette

Vrijdag was de laatste dag van juf Lotte in groep
3-4. Vanaf volgende week wordt ze ingezet als
leerkracht groep 1-2D op de Bonifatiusschool.
Juf Tanja neemt tot de zomervakantie ook de
vrijdag voor haar rekening. Dank, juf Lotte voor
je inzet voor ’t Ruimteschip.

