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De meubels staan weer 

klaar. De schriften zijn 
voorzien van naameti-
ketten. De potloden zijn 

geslepen, de boeken ge-
teld. De leerkrachten 

hebben de eerste be-
spreking achter de rug. 
De coronaregels zijn be-

sproken. 
 

We zijn er klaar voor.  

We gaan maandag beginnen 
aan weer een boeiend en 
leerzaam Ruimteschipjaar. 

 
We hebben er zin in! 

 
De eerste weken zijn de 
Gouden Weken. We gaan 

werken aan groepsvorming, 
elkaar beter leren kennen.

   

  De komende periode 

Agenda   
Deze week: 
• Inloopweek 

• Gouden Week 

Maandag 29 augustus • Eerste schooldag 

• Geen gymles 

Dinsdag 30 augustus • Hoofdluiscontrole 

Woensdag 31 augustus • Zwemles gr5-6 en 7-8 

Donderdag 1 september • 13:00 Startbijeenkomst 

Vrijdag 2 septmber •  
   

Deze week: 
• Gouden Week 

Maandag 5 september  

Dinsdag 6 september • 9.15: Uitzwaaien gr7-8 

• Gr7-8 Schoolkamp 

Woensdag 7 september • Gr7-8 Schoolkamp 

Donderdag  8 september • Gr7-8 Schoolkamp 

Vrijdag 9 september • Gr7-8 Schoolkamp 

• 19.15: Geplande terugtijd gr7-8 van Schoolkamp 

Week 29 augustus – 2 september 

INLOOPWEEK 

We starten het schooljaar met een zg. 
Inloopweek. Deze week mag u met uw 
kind ’s morgens mee naar binnen als u 

en uw kind dat willen. Vanaf 8.20 uur 
staat de schooldeur open, om 8.35 uur 

klinkt de bel te teken dat u wordt ver-
zocht de school weer te verlaten. 
 

GOUDEN WEKEN 

De eerste weken van het schooljaar zijn 
de zg. Gouden Weken. Deze periode 

staat de groepsvorming centraal. Elkaar 
beter leren kennen, afspraken maken 

over hoe we omgaan met elkaar, de 
schoolregels bespreken. 

We doen dit aan de hand van spelletjes, 
opdrachten en tussendoortjes. Lang-
zaam komen we dan ook weer in het 

ritme van het dagelijkse werk. 
 

Maandag 29 augustus:  

                              Eerste schooldag 

Maandagmorgen openen we weer de 

deuren van de school.  
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De leerkrachten komen 
8.20 uur op het plein om hun groep te 

verzamelen, met (groot-)ouders een 
kort praatje te maken en u weer te ont-

moeten. 
Na het welkomstwoordje mag u, als u 
dat wilt, mee naar binnen met de groep. 

 

Maandag 29 augustus:  

                               Nog geen gymles 

Verderop informeren we u over de stand 
van zaken m.b.t. de gymlessen. Voor de 

agenda: vandaag nog even niet. 
 

Dinsdag 30 augustus:  

                            Hoofdluiscontrole 

Volgens afspraken op school doen we 2x 
per jaar hoofdluiscontrole: de week na 
de zomervakantie en de week na de 

kerstvakantie.  
Vandaag komt de luizenploeg de hoof-

den van de kinderen controleren. Houdt 
u hier rekening mee met het vlechten 
van de haren en het smeren van de gel? 

 

Woensdag 31 augustus:    

                  Zwemmen groep 5-6, 7-8 

Met de groepen 5-6 en 7-
8 gaan we woensdagmor-

gen schoolzwemmen. De 
kinderen moeten dus op 
de fiets komen. Groep 7-

8 vertrekt om 8.50 uur, 
groep 5-6 om 9.20 uur. 

Als er ouders nodig zijn voor het mee-
fietsen, bericht de groepsleerkracht 
hierover via Parro. 

 

Donderdag 1 september:  

                                   Eerste gymles 

Donderdagmorgen krijgen 
de groepen de eerste gym-

les van juf Danique, onze 
nieuwe vakleerkracht gym. 

Alle groepen gymmen op 
donderdag in de gymzaal 

aan de Meibloem. 

 

Donderdag 1 september:    

                          Opening schooljaar 

Na een eerste dagen in de nieuwe groep, 
houden we donderdagmiddag een ope-

ningsviering in de grote leshal. We staan 
stil bij de veranderingen dit schooljaar 
en wensen elkaar een mooi schooljaar.  

 

Week 5 – 9 september 

GOUDEN WEKEN 

De tweede van de zg. Gouden weken, de 
periode van Norming, Storming en For-

ming van de groep. 
 
 

Dinsdag 6 – Vrijdag 9 september:       

                       Texelkamp groep 7-8 

Traditiegetrouw gaat groep 7-8 aan het 

begin van het schooljaar op kamp. 
Dit jaar is in de tweejarencyclus het 
Texelkamp weer aan de beurt en gaat 

de groep met begeleiding naar de ver-
trouwde accommodatie van de Scouting 

in Den Burg. 
Het wordt een programma dat past in 
de Gouden Weken met als centraal 

thema het Earthkeepersproject. 
We zwaaien de groep uit op dinsdag-

ochtend 9.15 uur en ze worden terug-
verwacht vrijdagavond rond 19.15 uur. 
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Nieuws vanuit het Team 
Gymjuf Danique stelt zich voor 
 
Graag wil ik me voorstellen! Mijn naam is Danique. 

Aankomend school jaar zal ik op donderdag de gymles-

sen gaan verzorgen op ‘t Ruimteschip! 

 

Ik kijk er naar uit om jullie leuke, leerzame en uitda-

gende gymlessen te geven. Er staan veel leuke sporten en 

spellen op de planning!  

 

Naast de gymlessen op ’t Ruimteschip geef ik ook de 

gymlessen op de Bonifatiusschool. Daarnaast ben ik ook 

nog buurtsportcoach van de gemeente Opmeer, dit 

houdt in dat ik verenigingen, scholen, gemeente en 

zorg/welzijnsorganisaties verbindt voor sportieve acti-

viteiten. 

 

Ik heb er super veel zin in, ik hoop jij ook! 

Tot op school! 

 

Gymjuf Danique  

dstuurman@teamsportservice.nl  

 

Wat nog komen gaat 
Zwemmen en gymmen 
• We hebben nog een paar zwemweken te gaan voor de groepen 5-6, 7-8. Zolang het 

zwembad open is zwemmen we op woensdag,  

9.00 – 9.30 uur : groep 7-8 (vertrek 8.50 uur) 
9.30 – 10.00 uur: groep 5-6 (vertrek 9.15 uur) 
De kinderen komen deze dag op de fiets naar school.  

 
Voor het besluit of we wel of niet gaan zwemmen, laten we 

ons adviseren door het zwembadpersoneel.  Zij kennen de 
temperatuur van het water en de gevoelstemperatuur rond 
het water. Kinderen nemen altijd hun zwemspullen mee, 

horen om 8.30 uur of het zwemmen doorgaat of niet. Bij 
niet-zwemmen hebben we een gewoon programma in de 

groep. Meefietsende ouders informeren we tijdig als de les 
niet doorgaat. 
Mocht een kind om medische redenen niet mee mogen zwemmen, vragen we u om 

dit aan de leerkracht door te geven. In principe fietst het kind wel mee naar het 
zwembad. 

 
 

Sporten die ik zelf beoefen:   

Snowboarden 

Hardlopen 

 

mailto:dstuurman@teamsportservice.nl
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• Donderdag wordt er gegymd met vakleerkracht juf Danique Stuurman.  
Het gymrooster ziet er op de donderdag als volgt uit: 
8.30 – 9.15 uur groep 7-8 

9.15 – 10.00 uur groep 5-6 
10.15 – 11.00 uur groep 3-4 
11.00 – 11.45 uur groep 1-2 

 
Algemene gymafspraken  

(deze gelden ook voor de gymles op maandag). 
In de gymles  
✓ Draagt iedereen gymkleding: (korte) sportbroek en t-shirt. 

✓ draagt iedereen zaalschoenen. Wij raden het dragen van turnschoentjes af!  
✓ zijn sieraden af 

✓ zijn lange haren in een staart met elastiekje en 
✓ is kauwgom verboden. 

 
Als er om een bepaalde reden niet mee kan worden gedaan, neemt de leerling een 
briefje van de ouder(s)/verzorger(s) mee. 

 
Er wordt na de gymles niet meer gedoucht, wel kunnen kinderen zich met een was-

hand wassen. Bovenbouwkinderen die na het gymmen deodorant willen gebruiken 
wordt gevraagd een roller mee te nemen, geen spuitbus.  
 

• Op maandag verzorgen de leerkrachten zelf de gymlessen. De maandagse gymles-
sen starten echter pas al het schoolzwemmen achter de rug is.  

De kleuters gymmen alleen op donderdag in de ‘grote’ gymzaal aan de Meibloem. 
Andere dagen gymmen de kleuters in hun eigen gymzaal. 

 

We gymmen in gymkleding en op gymschoenen. Controleert u even of de schoenen nog 
passen?  

 
Maakt u er gewoonte van dat kinderen zelf verantwoordelijk worden voor het meene-
men van hun gymspullen? Regelmatig horen we nog “Mijn moeder heeft mijn gymtas 

niet klaargelegd” als een kind geen gymkleding mee heeft.  
 

Woensdag 14 september: Startgesprekken 

Vorig jaar zijn we gestart met een nieuwe gesprekscyclus, waarin de 
nadruk ligt op de Driehoeksgesprekken: gesprekken tussen leer-

kracht, kind en ouders. 
Eerste gesprek in de serie gesprekken is het Startgesprek. Nieuw dit 
jaar is dat we deze houden op één dag: woensdag 14 september. Voor 

de kinderen een lesvrije dag, zodat leerkrachten vanaf 8.30 uur de 
gesprekken kunnen inplannen. 

 
De komende week ontvangt u via Parro een uitnodiging om een tijd te plannen voor dit 

gesprek.  
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Maandagochtend 29 augustus opent Parro voor de ouders die 
meerdere kinderen op school hebben, dinsdagochtend voor de 

andere ouders.  
De inschrijving sluit vrijdag 2 september om 19.00 uur. 

We rekenen erop dat we met de ouders van alle kinderen kunnen 
kennismaken. 
 

Mocht u vooraf vragen hebben of zaken die u wilt bespreken in het gesprek, wilt u die 
dan doorgeven via Parro aan de groepsleerkracht? 
 

Extra aandacht voor 
Parro 

U bent deze week door de leerkracht van de groep van uw kind uitgenodigd om via 

Parro deel te nemen in een chat.  
We hebben als team gekozen om vanuit de leerkracht(en) een groepschat te starten 
met de ouders. Dit voorkomt dat u misschien de leerkracht van vorig jaar een bericht 

stuurt. Ook wordt een bericht van u gelijk aan beide leerkrachten van de groep ge-
stuurd.  

We willen u vragen deze chat te gebruiken voor korte, bondige mededelingen en/ of 
vragen.   
 

Schoolgids en Jaarkalender 

Op de website is op 1 augustus de actuele versie van de 
Schoolgids geplaatst. De Schoolgids is aangepast aan de 

actualiteit van het nieuwe schooljaar. Als er wijzigingen wor-
den ingevoerd, maken we daar in de Ruimtepost melding 

van. 
 

Ook de kalender op de website is geactualiseerd en weer up-to-date. U kunt hier de 
datums van vakanties, vrije dagen, speciale schoolactiviteiten e.d. vinden. Mocht u iets 
missen of een foutje vinden: geef dat aan ons door.  

 
Volgende week ontvangen de ouders digitaal de folder met namen en adressen, het 

rooster van vakantie en vrije dagen en gymtijden mee naar huis. Handig om uit te 
printen of bij de hand te houden dit schooljaar. 
 

Toestemming beeldmateriaal 

We vragen u via Parro weer even te kijken naar de toestemming voor het gebruik van 
beeldmateriaal, vermelden van namen op leerlingenlijsten enz. De informatie van vo-

rig jaar gaat automatisch door naar dit schooljaar. Mocht u zaken willen wijzigen, dan 
is begin van het schooljaar een mooie gelegenheid dit te doen.  

Mocht u overigens later dit schooljaar uw toestemming willen wijzigen, dan kan dat 
natuurlijk altijd. Wilt u het dan via een berichtje even melden aan de groepsleer-
kracht? 

In het Beleid Beeldmateriaal (klik HIER) leggen we kort uit waarvoor we beeldmateri-
aal (met name foto’s) van de kinderen willen gebruiken. 

 
We vragen u om in Parro de volgende stappen te volgen: 
• Ga naar het vierde tabblad 'Instellingen'. 

• Tik op Profiel en scroll naar het kopje 'Mijn kinderen'. 
• Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes achter het kind. 

https://skowfscholen.nl/site/truimteschip/wp-content/uploads/sites/34/2022/07/Beleid-beeldmateriaal-190311-1.pdf
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Bovenstaande stappen gelden ook voor ouders van kinderen die nieuw zijn op school. 

  

Bereikbaarheidsformulier  

In de loop van volgende week ontvangt u het Bereikbaarheidsformulier.  

Op dit formulier kunt u o.a. alle actuele informatie kwijt over (mobiele) telefoonnum-
mers en bereikbaarheid onder schooltijd, medische informatie die van belang is om te 

weten voor leerkrachten en overblijfkrachten.  
We zoeken nog naar een mogelijkheid dit formulier digitaal te 
laten invullen. Op dit moment lukt dit echter nog niet.  

Daarom dit jaar weer de ouderwetse manier: u ontvangt het 
formulier in .pdf-formaat, print het uit, vult het in en levert het 

op school in.  
 
Als u dit schooljaar acute wijziging van de informatie hebt (ver-

huizing o.i.d.) waarvan u denkt dat de school die snel moet weten: stuur een berichtje 
aan admin.ruimteschip@skof.nl.  

 

Afscheid 
Vlak voor de vakantie hebben we af-

scheid genomen van  
Aurora (gr2) en Xavier (gr6) Alberts 

Zij zijn verhuisd naar Hoorn. 
 

We wensen hen op de nieuwe school  
en in hun nieuwe omgeving heel veel 

geluk en hopen dat zij op een mooie 
Ruimteschiptijd terug kijken. 

 
 

 
 

 

 

Welkom 
 

 

Na de vakantie kunnen we een aantal  
kinderen welkom heten op school. 

Lujain Alhanash 
is nieuw in groep 6, 

Nele Weustink 
is nieuw in groep 7, 

Elena Laansma 
Alan Jaskiewicz 

en Hidde van Luit 
zijn 4 jaar geworden en nieuw in de kleuter-

groep. 
 

We wensen jullie een hele mooie tijd  
op ’t Ruimteschip. 

 

mailto:admin.ruimteschip@skof.nl
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Jarigen               “Juf, ik ben geboren op mijn verjaardag” 
  

De komende week zijn 

 27 augustus: Yasin (gr8)  
29 augustus: Hidde (gr1) 

30 augustus: Ben (gr5) 
6 september: Lucas (gr8) 

jarig. 
We wensen jullie  

een hele fijne verjaardag. 
 

 

Uitsmijters 

Aanvulling Jaarkalender 
 
Een kleine aanvulling op het rooster van vakantie- en 
studiedagen: 
*de kinderen zijn Witte Donderdag vrij vanaf 12.00 uur. 


