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Groep 7-8 is terug van het 
Texelkamp. Mooi weer, een mooie 

groep, een mooi programma en een 
geweldige kampstaf. Met heel veel 

tevredenheid kijken we terug op 
deze goede start van het schooljaar. 

Op naar de volgende activiteiten. 
 

Woensdag 14 september staan de 

startgesprekken gepland. We ver-
wachten goede gesprekken om de 

kinderen optimaal te laten preste-
ren. 

 
Het is fijn om kind op ’t Ruimteschip 

te zijn.
   

  De komende periode 

Agenda   
Deze week: 

• Start project ‘Werelddieren’ 

Maandag 12 september •  

Dinsdag 13 september •  

Woensdag 14 september • Gespreksdag, kinderen VRIJ 

Donderdag 15 september •  

Vrijdag 16 september •  
   

Deze week: 
• Gouden Week 

Maandag 19 september • We gaan weer gymmen op maandag 

Dinsdag 20 september • 16.00 – 20.00: Open Huis Samen Iets Anders 

Woensdag 21 september •  

Donderdag  22 september •  

Vrijdag 23 september •  

Week 12 – 16 september 

START SCHOOLPROJECT  

‘DE NATUUR IN’ 

Dit schooljaar starten we voor onze les-
sen Wereldoriëntatie / Projectonderwijs 

met een nieuwe methode: 4xWijzer. 
Deze week zal het thema ‘Werelddieren’ 
in alle groepen centraal staan. Het pro-

ject duurt tot de Herfstvakantie. 

Groep 1-2 werkt over ‘de dierentuin’, de 

groepen 3-4 en 5-6 over ‘de natuur in’ 
en groep 7-8 over ‘werelddieren’. 

 
De kleuters lopen ’s morgens om 8.30 

uur naar de Bonifatiusschool voor een 
gezamenlijke opening met de kleuters 
van de Bonifatiusschool. 
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Woensdag 14 september:  

           Gespreksdag, kinderen VRIJ 

Woensdag hebben we tijd vrij gemaakt 
voor de Startgesprekken. De kinderen 

zijn deze dag weliswaar vrij, maar in het 
kader van het Driehoeksgesprek School 

– Ouder – Kind worden kinderen vanaf 
groep 3 wel op school verwacht voor het 
Startgesprek. 

Gelukkig hebben ou-
ders massaal ingete-

kend via Parro voor een 
gesprekstijd. Mocht u 
specifieke vragen heb-

ben voor de leerkracht, 
wilt u die dan delen via 

Parro? We kunnen ons er dan op voor-
bereiden. 
 

Maandag 19 september:  

 We gaan weer gymmen op maandag 

Omdat het zwembad is ge-

sloten, gaan we weer gym-
men op maandag. 

De lessen worden verzorgd 
door de groepsleerkrach-
ten. Helpt u, zeker de eer-

ste periode uw kind herinneren aan het 
meenemen van de gymspullenop maan-

dag?  
Het gymrooster: 
9.15 uur groep 5-6, 

10.15 uur groep 3-4, 

11.15 uur: groep 7-8. 
 

Dinsdag 20 september, 16.00 – 2.00 

uur: Open Huis Samen Iets Anders 

Onze vrienden van Samen Iets Anders 

houden Open Huis, een mooie gelegen-
heid om te zien en te horen wat zij alle-

maal doen en wat ze betekenen voor ons 
als school. 
WEES WELKOM! 

 
 
 

 
 

 

 

Nieuws vanuit het Team 
Ook dit jaar lopen er weer verschillende stagiaires op school rond. We vinden het op-
leiden van nieuwe mensen voor het onderwijs belangrijk. Sommige groepen hebben 
dit jaar zelfs een stagiaire vanuit de PABO (opleiding leerkracht) én vanuit het Hori-

zonCollege (opleiding onderwijsassistent). 
De eerste stagiaires stellen zich voor. 

 

Mijn naam is Saskia Mooij. Ik loop dit schooljaar op maan-

dag stage in groep 5/6. Ik ben 45 jaar en woon met mijn gezin 

in ’t Veld. Onze drie dochters zijn 15, 13 en 13 jaar en we 

hebben een zoontje van 3. Naast mijn (thuis)studie werk ik, al 

26 jaar, bij het bedrijf Spaansen in Winkel. Dit is mijn derde 

stagejaar en ik zie ernaar uit om deze op ’t Ruimteschip in te 

vullen.  
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Mijn naam is Marit van Baar en ik loop stage in groep 1/2.  

Ik volg de opleiding als onderwijsassistent op het Horizon col-

lege en zit nu in mijn laatste jaar.  

Over een aantal jaar hoop ik de pabo te hebben afgerond om zo 

zelf voor de klas te kunnen staan! 

 

 

 

 

Sinds 5 september loop ik stage op ‘t Ruimteschip, in de 

groep 5/6 bij juf Maureen. 

Mijn naam is Colin de Boer en ben 17 jaar oud. 

Samen met mijn ouders en 2 broertjes van 15 en 12 woon ik 

in Hoogwoud. 

Ik volg de opleiding Onderwijsassistent en zit in het tweede 

leerjaar. 

Voor mij wordt dit de tweede echte kennismaking met wer-

ken in het onderwijs. 

Tijdens mijn vorige opleidingen heb ik korte snuffelstages gelopen op een basis-

school.  

Ook vorig jaar heb ik stage moeten lopen en deed dit op de Hieronymusschool in 

Wognum in de groep 1/2.  

Het werken met kinderen vind ik super leuk, ik wil zelf graag meester worden. 

Naast school kunt u mij tegenkomen bij Café ‘t Centrum in de Weere. 

Hier werk ik in het weekend en de vakanties. 

Als hobby’s heb ik toneelspelen bij Toneelvereniging Togido, gamen en koken. 
 

Extra aandacht voor 
VierKeerWijzer, methode voor Wereldoriëntatie / Projectonderwijs 

Nadat we enkele jaren hebben gewerkt volgens de werkwijze van de Noordwijkse Me-
thode, kwam Team BoniSchip tot de conclusie dat deze methode niet paste bij onze 

opvattingen en ideeën.  
Vorig schooljaar heeft een werkgroep daarom gekeken naar een alternatief die wel 
paste bij onze uitgangspunten. 

Op voorstel van de werkgroep is gekozen voor de methode ‘VierKeerWijzer’.  
 

Motivatie is het belangrijkste aspect binnen VierKeerWijzer, zonder motivatie geen 
zelfstandige en onderzoekende kinderen.  
Best lastig, want ieder kind vraagt van ons wat anders. Binnen VierKeerWijzer wordt 

daarom een leerrijke omgeving gebouwd waarbij de theorie van Meervoudige Intelli-
gentie uitgangspunt is. Niet om kinderen in te delen, maar om een grote variatie in 

ons aanbod in te bouwen.  
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In de lagere groepen staat hierbij spel centraal, wordt ge-

werkt vanuit inhoudsvolle hoeken en in de hogere groepen 
wordt deze lijn naadloos doorgezet met tal van te kiezen 

opdrachten. Ieder kind kiest wat bij hem of haar past en 
gaat vol motivatie zelfstandig aan de slag. De leerkracht 
heeft hierdoor de handen volledig vrij om kinderen te be-

geleiden, te ondersteunen, te verdiepen of te verleiden an-
dere talenten te onderzoeken 

 
Op ’t Ruimteschip hebben we de principes van Meervou-
dige Intelligentie al vele jaren terug omarmd. Veel elemen-

ten van MI zijn terug te vinden in onze dagelijkse praktijk. 
Wilt u meer weten over Meervoudige Intelligenties, klik dan HIER. 

 

Nogmaals: 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. 

 
Aanvulling: We zijn erop gewezen dat deze stappen niet voldoen voor ouders die 

Parro alleen op hun mobiele telefoon hebben geïnstalleerd. Voor hen gelden de vol-
gende stappen: 

• Scroll in het beginscherm naar onderen, 
• Ga dan naar ‘privacy voorkeuren ‘.  

Daar kunt u per kind wel/geen toestemming beeldmateriaal aangeven.  
 
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.  

 

https://skowfscholen.nl/site/truimteschip/wp-content/uploads/sites/34/2022/07/Meervoudige-Intelligentie.pdf
https://skowfscholen.nl/site/truimteschip/wp-content/uploads/sites/34/2022/07/Beleid-beeldmateriaal-190311-1.pdf
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Als u dit schooljaar acute wijziging van de informatie hebt (verhuizing o.i.d.) waarvan 

u denkt dat de school die snel moet weten: stuur een berichtje aan admin.ruimte-
schip@skof.nl.  

 

Nieuws van buitenaf 
Schaatslessen 

IJsclub Spanbroek-Opmeer organiseert een schaatscursus voor kinderen. 
 

Wil jij ook leren schaatsen? 
 

Zaterdag 1 oktober begint het nieuwe schaats-

seizoen op kunstijsbaan “de Westfries”.  

 

IJsclub Nibbixwoud en Spanbroek Opmeer 

starten dan weer de cursus jeugdschaatsen voor kinderen van 6 tot en met 

12 jaar. Deze lessen worden verzorgd op de zaterdagochtend van 8:00 uur 

tot 9:00 uur onder leiding van zeer ervaren trainers.  

Maar ook als je al kan schaatsen, dan leren wij jou de fijne kneepjes, om 

nog beter en sneller te rijden.  

 

De kosten zijn € 52,50 . Daarvoor krijg je 11 lessen, een toegangspas en de 

cursus wordt afgesloten met een officieel schaatsdiploma van de KNSB. 

Maar ook jeugdwedstrijden, mini-marathons en de befaamde Westfries-

landtocht zijn bij de prijs inbegrepen.  

 

Wil jij leren schaatsen of wil je meer informatie over het jeugdschaatsen? 

Bel dan snel met Jos Loos 0612208656 of mail voor een aanmeldingsfor-

mulier naar loosjos53@gmail.com  
 
 

Jarigen               “Juf, ik ben geboren op mijn verjaardag” 
  

De komende weken zijn 

 13 september: Puck (gr8) 
16 september: Nick (gr6) 

18 september: Eloise(gr4) 
20 september: Fien (gr2) 

21 september: Shane (gr2) 
jarig. 

We wensen jullie  
een hele fijne verjaardag. 

 
 

 

 

mailto:admin.ruimteschip@skof.nl
mailto:admin.ruimteschip@skof.nl
mailto:loosjos53@gmail.com
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In de eerste week werkte de wifi niet naar behoren. Achteraf constateerden we dat er 
een onderdeel in de meterkast moest worden vervangen, maar maandag wisten we 
dat nog niet.  

Toen meester Ton lang stond te kijken naar een vastlopend filmpje op het digibord re-
ageerde een leerling met een perfecte Jochem Myer-imitatie: “De natuur heeft haar 

eigen tempo.” 
 

Tijdens het Earthkeepersproject raakten de kinderen in groep 7-8 in gesprek over 
arenden nu wel of niet roofvogels (dus ‘diereneters’) zijn. Iemand had toch echt ge-
zien dat er in Artis een mand met bessen voor de arend werd klaargezet. “Dan was 

dat zeker een vegetarische arend.” 
 

 

Uitsmijters 


