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R.K. Basisschool ’t Ruimteschip

Iets eerder dan gepland is hier het volgende nummer van de Ruimtepost. We

willen u informeren over de voortgang
van de rapportage over uw kind.

De agenda
(De Ruimtepost verschijnt in principe eens in de 14 dagen)

Agenda
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april
april
april
april
april
april
april
april
april
april

• Verkeersexamen gr7-8
Hazenpad gaat niet door
• Uiterste inleverdatum blauwe rapportmappen
• Paasviering in de klas
• Kinderen vrij vanaf 12.00 uur
• Goede Vrijdag, Kinderen VRIJ
• Tweede Paasdag, Kinderen VRIJ
• 19:30 Vergadering Medezeggenschapsraad
• Gastles ‘Split the Risk’ gr7-8
• Rapport mee
• Volgende Ruimtepost verschijnt
• Vergadering Ouderraad

Dinsdag 30 maart:
Verkeersexamen groep 7-8
Groep 7-8
doet
dinsdag 30
maart mee
aan het
Verkeersexamen.
Het
examen telt twee onderdelen: een
theoretisch deel die de groep in de klas
maakt en een praktisch gedeelte.
Hierbij fietsen de kinderen een rondje
door het dorp, waarbij ze geobserveerd
worden door vrijwilligers. Het
praktische examen wordt georganiseerd
door de gezamenlijke basisscholen in
Opmeer. Als we ons houden aan het
corona-protocol kan dit examen dit jaar
gewoon door gaan. Met dank ook aan

de ouders van groep 7-8 die zich
hebben aangemeld als observatiepost.
De kinderen worden ’s morgens om
8.20 uur op de fiets op school
verwacht. We wijzen er op dat de
fietsen gecontroleerd worden voor
vertrek bij het examen.

Woensdag 31 maart / Donderdag 1
april: Paasactiviteiten
Iedere groep
besteedt op zijn
eigen manier
aandacht aan Pasen.
Geen
klassenoverstijgende
activiteiten dus
(Hazenpad), wel
mooie verhalen en leuke
(knutsel)activiteiten.
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Donderdag 1 april, 12.00 uur:
Start Paasweekend
Het Team heeft Witte Donderdag een
Inspiratiebijeenkomst gepland,
waardoor de school om 12.00 uur al uit
is en de kinderen vanaf dat moment
VRIJ zijn.
Een heerlijk lang Paasweekend, omdat
vrijdag 2 april, Goede Vrijdag, en
maandag 5 april, Tweede Paasdag, ook
VRIJ zijn.

Dinsdag 6 april, 19.30 uur:
Vergadering Medezeggenschapsraad
De
Medezeggenschapsraad
vergadert dinsdag 6 april
via de MEET.

Woensdag 7 april:
Gastles groep 7-8 ‘Split the risk’

Woensdag 7 april krijgen de kinderen
van groep 7-8 de gastles ‘Split the risk’.
Dit gebeurt in het teken van de zg.
Verkeersweek, de eerste van twee
weken waarin door de hele school
verschillende verkeersactiviteiten
centraal staan.
Over de les lezen we op de website:

“De leerlingen gaan veelal fietsend
naar school. Naast dat fietsen gezond
is en veel vrijheid geeft, zijn er ook risico’s aan verbonden. Jaarlijks belanden er 9.000 jongeren op de Eerste
Hulp door een fietsongeluk. Jongeren
nemen meer risico’s en zijn zich minder
bewust van eventuele gevolgen. Veel
ongelukken kunnen voorkomen worden
als er een fractie van een seconde
wordt stilgestaan bij de risico’s.
Het Split the Risk! Lespakket is omtwikkeld om leerlingen bewust te maken
van afleiding in het verkeer en de gevolgen hiervan. Met leuke experimenten en herkenbare filmpjes. Het lespakket bestaat uit o.a.:
De Persoonlijkheidstest, waarmee gedragskenmerken van de leerlingen in
kaart worden gebracht.
Het Testlab. De leerlingen experimenteren op een praktische manier. Ze ontdekken de (on)mogelijkheden van hun
zintuigen en hun eigen lichamelijke
kwaliteiten.
CSI-analyse: zoals in de tv-serie Crime
Scene Investigation analyseren de leerlingen risicovolle omstandigheden in
filmpjes met analysekaarten.
Vrijdag 9 april: 1e rapport mee
Vrijdag 9 april gaat het eerste rapport
mee.
Zorgt u ervoor dat de blauwe
rapportmap uiterlijk 1 april op school is,
zodat we die tijdig kunnen vullen?

Nu het voorjaar nadert merken we dat de zakken met kleding weer op school ingeleverd
worden. We zeggen dank daarvoor. Van de opbrengst kunnen wij weer buitenspeelgoed
kopen voor de kinderen.
Bent u ook aan het opruimen? Denk aan de school. Dichte kledingzakken kunnen bij de
schuur worden gezet, wij zorgen dat ze in de ophaalcontainer worden gedaan.
(We zamelen overigens ook frituurvet en batterijen in!)
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Wat nog komen gaat
1e rapport en Ouder-kind-gesprekken
In deze tijden waarin het onderwijs ook wordt en is bepaald
door corona-beperkingen willen de leerkrachten graag met
de ouders in gesprek over de vorderingen van de kinderen.
Nu de Cito-toetsen zijn afgenomen worden de gegevens verwerkt in een aangepaste versie van het rapport.
Net als het laatste rapport vorige schooljaar zullen ook de
kinderen een bladzijde over zichzelf invullen.
Er is voor gekozen om ook voor de oudste kleuters een rapport te maken.
Het tijdpad ziet er als volgt uit:
• uiterlijk 1 april verwachten we alle blauwe rapportmappen op school, zodat we
die de week daarna kunnen vullen;
• vrijdag 9 april: Rapport mee
• maandag 12 april: gelegenheid tot inschrijven gepreksmomenten via Parro voor
ouders die meer kinderen op school hebben;
• dinsdag 13 en woensdag 14 april: gelegenheid tot inschrijven via Parro voor gespreksmomenten voor de andere ouders.
• 15- 21 april: ouder-kindgesprekken voor de ouders en kinderen van de groepen
3 t/m 7. De gesprekken vinden plaats via de MEET, we gaan er vanuit dat vanaf
groep 3 de kinderen ook aanwezig zijn bij het gesprek.
Ouders van de jongste kleuters worden na de Meivakantie door juf Myrna gebeld voor
een voortgangsgesprek.
Meester Ton plant voor ouders van groep 8 gespreksmomenten in als de uitslag van
de Cito Eindtoets bekend is. Mocht het rapport aanleiding geven voor een eerder gesprek, dan wordt u natuurlijk eerder uitgenodigd. U kunt dit ook zelf aangeven als u
het rapport ontvangt.

Extra aandacht voor
Allergieën
Zo richting Pasen worden er ook weer boodschappenlijstjes gemaakt om de kinderen namens Feestcommissie en Ouderraad te kunnen trakteren. Daarbij
wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met allergieën van de kinderen.
De afgelopen week werd uit contacten met enkele ouders duidelijk, dat kinderen over hun allergie zijn heen
gegroeid, maar dat dat is vergeten door te geven aan
school.
Daarom de vraag om hier alert op te zijn en dit aan
ons door te geven. Dit geldt natuurlijk ook voor nieuwgeconstateerde allergieën. U kunt een berichtje sturen
aan de leerkracht van uw kind of aan de administratie.
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Jarigen

“Juf, ik ben geboren op mijn verjaardag”
De komende twee weken zijn
27 maart: Demyana (gr1)
29 maart: Luna (gr7)
31 maart: Kim (gr6)
1 april: Liam (gr4)
5 april: Jan en Siem (gr3)
jarig.
We feliciteren hen van harte en hopen dat
zij een mooie dag zullen hebben.

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

En wat doe je in de pauze als je
geen zin hebt in een tik- of renspel:
je punnikt een nieuw springtouw.

In het kader van de Verkeersweek
in groep 3-4 hebben de kinderen een
speurtocht gedaan op zoek naar verkeerstekens.

