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De rapporten zijn besproken in de groepen en mee naar huis. De komende
week wordt u uitgenodigd voor gesprekken.
Vertrouwen, betrokkenheid en samenwerking zijn onze kernwaarden. Wij
vinden dat een goed contact tussen de
school, het kind en de ouders de basis
is voor groei en ontwikkeling. We verwachten dan ook dat alle ouders gebruik maken van de uitnodiging. Vanaf
groep 3 is het prettig dat de kinderen
ook aanwezig zijn bij de gesprekken.

(Bij het rapport is een toelichting meegestuurd, deze kunt u ook HIER lezen.)

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

Agenda
Maandag

12 april

Dinsdag

13 april

Woensdag
Donderdag
Vrijdag

14 april
15 april
16 april

Maandag
Dinsdag

19 april
20 april

Woensdag

21 april

Donderdag
Vrijdag

22 april
23 april

Zaterdag

24 april
t/m
9 mei
7 mei

Zondag
Vrijdag

Geplande Ugandamars gaat niet door
• Inschrijven Gesprekken ouders met meer kinderen
op school
Geplande Ouderraadsvergadering gaat niet door
• Inschrijven Gesprekken
• 14:00 Gr7-8 in de MEET met AZ-speler
• Kind-oudergesprekken gr2-7
• Kind-oudergesprekken gr2-7
•
•
•
•
•

Kind-oudergesprekken gr2-7
Kind-oudergesprekken gr2-7
Cito Eindtoets gr8
Kind-oudergesprekken gr2-7
Cito Eindtoets gr8

• Koningsspelen
• MEIVAKANTIE
• Volgende Ruimtepost verschijnt

Maandag 12 april: Geplande Ugandamars gaat niet door
Op maandag 12 april stond de
Ugandamars, onze jaarlijkse
sponsorloop voor het werk van pater
Kees Groenewoud in Uganda,

gepland. Deze gaat vanwege de
coronabeperkingen niet
door, net als
vorig jaar.
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De Commissie Ugandamars beraadt
zich over een alternatief, het zou
immers de 40e en laatste keer zijn dat
we dit doel steunen.

Maandag 12 april: Inschrijven Gespreksweek voor ouders die meer
kinderen op school hebben

Vandaag hebben zij een MEET met een
speler van AZ. De club is een van de
ondersteuners van die project.

Dinsdag 13 april: Geplande Ouderraadsvergadering gaat niet door
De voor vandaag geplande vergadering
van de Ouderraad is geannuleerd.

Donderdag 15 t/m woensdag 21
april: Kind-oudergesprekken

Vanaf maandag kunnen ouders zich
inschrijven voor de kindoudergesprekken over o.a. het mee
gegeven rapport.
Ouders die meerdere kinderen in een
klas of op school hebben, krijgen
voorrang bij het maken van een
afspraak.
Via Parro ontvangen alle ouders van
groep 2 t/m 7 een uitnodiging om zich
in te schrijven.

Dinsdag 13 april: Groep 7-8 heeft
een MEET met een speler van AZ

In periode 15 t/m 21 april worden de
Kind-oudergesprekken gevoerd n.a.v.
de eerste rapporten.
Ouders van groep 1 worden na de
Meivakantie door juf Myrna gebeld,
ouders van groep 8 worden uitgenodigd
als de resultaten van de Cito Eindtoets
bekend zijn.

Dinsdag 20 en woensdag 21 april:
Cito Eindtoets groep 8
Jaarlijks doet groep 8 de Cito Eindtoets
(‘de Cito’).
Met deze toets kijken we naar de
resultaten van de kinderen in 8 jaar
basisonderwijs. Voor de kinderen is dit
een gelegenheid om te laten zien dat de
schoolkeuze Voortgezet Onderwijs een
juiste is of moet worden bijgesteld.
Voor de school geven de resultaten een
beeld van ons onderwijs.

Vrijdag 23 april: Koningsspelen

Groep 7-8 doet mee aan de Rabo AZ
Foodtour, waarin de kinderen van alles
leren over Gezonde Voeding en gezond
bewegen.

Vrijdag 23 april
staan de Koningsspelen
gepland. In welke vorm
die gehouden gaan worden
is nog niet zeker, wel zeker
is dat we er aandacht
aan besteden.
Sport en Spel staan
centraal deze dag.

Extra aandacht voor
Verkiezingen Medezeggenschapsraad
In de laatst-gehouden vergadering van de Medezeggenschapsraad is ook gesproken
over de verkiezingen.

Ruimtepost 27, 9 april, pagina 3/4

In het personeelsdeel is meester Ton Koelemeijer aftredend. Hij heeft zich beschikbaar gesteld voor een
nieuwe termijn.
In het ouderdeel is volgens rooster Linda Wever aftredend. Zij heeft zich ook beschikbaar gesteld voor een
nieuwe termijn.
Ook Janneke Vriend (secretaris MR) zal aan het eind
van dit schooljaar aftreden, dit omdat haar jongste zoon de school gaat verlaten.
Voor de vacature van Janneke heeft Marjolein Maas (moeder van Faes uit groep 2)
zich beschikbaar gesteld. Zij heeft het afgelopen schooljaar meegekeken en -geluisterd vanaf de publieke tribune.
Kandidaten voor een plek in de Medezeggenschapsraad kunnen zich tot 1 mei aanmelden bij Janneke Vriend, secretaris MR (mr.ruimteschip@skowf.nl).
Indien zich meerdere kandidaten beschikbaar stellen schrijft de MR verkiezingen uit.
Als zich geen kandidaten aanmelden, wordt Marjolein benoemd in de Medezeggenschapsraad.

Nieuws van Buitenaf
Flyer Beachvolleybalclub

Nieuwsbrief Muziek Opmeer
.

De Beachvolleybalclub Reflection organiseert voor kinderen
proeftrainingen. Lees HIER de
informatie.

Jarigen

Lees HIER de actuele nieuwsbrief van Stichting Muziek Opmeer.

“Juf, ik ben geboren op mijn verjaardag”
De komende drie weken zijn
26 april: Jack (gr2) en Mees (gr7)
3 mei: Diyan (gr7)
4 mei: Damian (gr4)
5 mei: Milan (gr1)
jarig.
We feliciteren hen van harte en hopen dat
zij een mooie dag zullen hebben.
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Uitsmijters

