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Enthousiast wordt er in alle groepen 
gewerkt aan het nieuwe school-

thema ‘Dieren om ons heen’. De 
werkwijze van 4xwijzer slaat aan. 

Wat wordt er veel geleerd op deze 
manier. 

We hopen dat de kinderen met en-

thousiaste verhalen thuis komen. 

   

  De komende periode 

Agenda   
Maandag 26 september • 14:30 Vergadering Feestcommissie 

Dinsdag 27 september • 13:00 Ontruimingsoefening 

• 19:30 Vergadering Medezeggenschapsraad 

Woensdag 28 september • 12:15 Start Kinderpostzegelactie 

• 19:30 Informatieavond groep 3 ‘Leren Lezen’ 

Donderdag 29 september •  

Vrijdag 30 september •  
   

Deze week: 

• Gouden Week 

Maandag 3 oktober •  

Dinsdag 4 oktober •  

Woensdag 5 oktober • NIO-toets groep 8 

Donderdag  6 oktober •  

Vrijdag 7 oktober •  

Maandag 26 september, 14.30 uur:          

            Vergadering Feestcommissie 

Onze onvolprezen Feestcommissie gaat 
het schooljaar ook weer starten. De 

groep komt 14.30 uur voor de eerste 
keer bij elkaar voor een planning van het 
jaar en de eerste activiteiten. Interesse? 

Aanschuiven kan altijd. 
 

Dinsdag 27 september, 13.00 uur:   

                        Ontruimingsoefening 

Twee keer per jaar houden we een ont-
ruimingsoefening. Deze dinsdag staat de 

eerste keer in de agenda’s.  
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De eerste keer bespreken we vooraf met 

de kinderen hoe we de oefening houden, 
waarom we het doen en waar ze reke-

ning mee moeten houden.  
Later dit jaar houden we nogmaals een 
oefening, maar dan onaangekondigd. 

 

Dinsdag 27 september, 19.30 uur:  

 Vergadering Medezeggenschapsraad 

De Medezeggen-
schapsraad verga-

dert in school om 
19.30 uur. Met de 
directie worden be-

leidsmatige onderwerpen besproken. De 
agenda van de vergadering staat ver-

derop in deze Ruimtepost. 
Interesse om mee te luisteren of mee te 
praten? Wees welkom. 

 

Woensdag 28 september:  

               Start Kinderpostzegelactie 

Groep 7 en 8 gaan vanaf woensdag op 

pad om weer kinderpostzegels (en nog 

veel meer) te verkopen. Het is goed als 
we stilstaan bij leeftijdgenootjes die het 

een stuk minder hebben dan zij. 
 

Woensdag 28 september, 19.30 uur:   

                 Informatieavond groep 3 

Woensdagavond houden juf Tanja en juf 

Michelle een informatieavond voor de 
ouders van groep 3. Centraal staat het 
leren lezen: hoe pakken we dat op 

school aan en wat kunnen ouders thuis 
doen? 

De avond begint om 19.30 uur, koffie en 
thee staan klaar vanaf 19.15 uur. 
 

Woensdag 5 oktober:  

                            NIO-toets groep 8 

Groep 8 doet woensdag 5 oktober de 
NIO-toets. De uitslag van dit intelligen-
tie-onderzoek wordt meegenomen in het 

schooladvies dat wordt gegeven richting 
Voortgezet Onderwijs.  

De toets wordt afgenomen door een me-
dewerkster van OBD Noordwest en duurt 
de hele woensdagochtend. 

 
 

Wat nog komen gaat 
Dinsdag 27 september, 19.30 uur: Vergadering Medezeggenschapsraad 

Hier de agenda voor de vergadering van dinsdagavond: 

19.30 - 19.45 Gezamenlijk   

1. Opening en vaststelling agenda 

2. Hoe was de zomer voor iedereen?  

3. Binnengekomen stukken ter info (ontvangen per 

mail)  

 

19.45 - 20.45 Punten Rein  

4. 22-23 BoniSchip Jaarplan (informatief) 

5. Schoolgids 22-23 (Ruimteschip, ter instemming) 

6. Venster schoolgids (Ruimteschip ter info) 

7. Evaluatie Startgesprekken op 1 dag (14 september). Hoe was dit voor 

het team en reacties ouders/verzorgers? 
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8. Evaluatie inloopweken? ontvangst door ouders/ kin-

deren? 

9. Future Opmeer (vorige keer: Burenavond positief. plannen werden 

voorgelegd. Gesprekken met bewoners en architect voor het def plan).  

10. Info GMR (Anita)  Wanneer de eerste GMR? Wanneer is de MR cur-

sus? MR-SKOWF-account gekoppeld aan e-mail Linda? 

 

20.45 - 21.30 MR vergaderpunten zonder Rein  

11. Concept MR werkplan schooljaar 22/23. 

12. Mededelingen 

•  Werkverdelingsplan is in de maak. In oktober ter instemming aan 

(P)MR voorgelegd.  

•  Moet Linda het jaarverslag MR 2021/2022 maken? 

•  punt volgende vergadering, Ouderraad info/ punten. 

13. Notulen vergadering 10-6-2022 

14. Sluiting  
 

 

Extra aandacht voor 
Folder Begin schooljaar 

We zijn er op gewezen dat in de flyer ‘begin schooljaar’ een storende fout staat: het 
Pinksterweekend staat foutief vermeld.  

De juiste datum van Pinksteren moet zijn: ‘zaterdag 27 t/m maandag 29 mei’. 
Hier vindt u de aangepaste flyer. 

 

Vanuit de  Ouderraad 

De afgelopen week heeft de Ouderraad vergaderd.  

Een kort impressie van een enthousiast ouder die kwam meeluisteren: 

 

Ouderraad 

Afgelopen 20 september mocht ik een ver-

gadering van de OR bijwonen.  

Ik was benieuwd wat het inhoudt en had in-

teresse om erbij aan te sluiten. 

Enthousiast werd ik ontvangen en al snel 

gingen we naar boven. (Ik wist niet eens dat 

er een boven was). 

Iedereen stelde zich voor en de vergadering 

werd geopend. Naast de officiële punten 

werd er ook veel gelachen. Ik vond het ontzettend leuk en ben enthousiast ge-

worden. 

  

Mandy (moeder van Lotte, gr 1). 

http://skowfscholen.nl/site/truimteschip/wp-content/uploads/sites/34/2022/09/flyer-begin-schooljaar-2223.pdf
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De Ouderraad doet een dringend beroep op u. 

In verband met het vertrek van de huidige 
penningmeester (haar kinderen zijn van school 

af), is de OR op zoek naar een nieuwe penning-
meester. Voor iemand uit de financiële sector 
is het wellicht interessant om mee te doen? 

 
  

Gezocht: kleding voor de onderbouw 

Soms gebeuren er wel eens kleine sanitaire ongelukjes in de onderbouw. 
Soms spelen kinderen buiten en is die grote plas op het plein wel heel uitdagend. 

Soms is het veldje wel eens gladder dan het evenwicht kan hebben. 
 
Voor die momenten is het handig als de leerkrachten van de onderbouw beschikken 

over extra ondergoed of kleding voor de kinderen. Ze zijn door hun voorraad heen. 
Wie heeft er nog iets thuis liggen? 

 

Prinsjesdag.  
Voor juf Tanja een mooie kans om in haar ver-

kleedkist te duiken. Met een prachtig hoedje 
op haar hoofd heet ze alle kinderen hartelijk 
welkom. Die leggen niet meteen het verband 

met Prinsjesdag. 
“Heeft u luizen?” 

“Gaat u trouwen?” 
“Voor de wespen zeker?” 
“Hebt u de begrafenis van Queen Elizabeth ge-

keken?” 
 

 

Jarigen               “Juf, ik ben geboren op mijn verjaardag” 
  

De komende weken zijn 

 28 september: Djaira (gr6) 

2 oktober: juf Anja  
jarig. 

 
We wensen jullie  

een hele fijne verjaardag. 
 

 
 

 

Uitsmijters 


