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Onderwijs is onze passie. Glinsterende 

ogen van de kinderen, mooie gesprek-
ken met de ouders, daar doen we het 
voor.  

Dan is de extra waardering op de Dag 
van de Leraar een heerlijk extraatje.  

Vanuit het bestuur werden we verrast 

met een gezond ontbijt, door de Ouder-
raad met een traktatie bij de koffie. 

Glinsterende ogen bij de leerkrachten: 
we gaan door op de ingeslagen weg. 

Het is alweer even terug (5 oktober), 
maar toch: Dank voor de waardering. 

   

  De komende periode 

Agenda   
Deze week • Inloopweek 

Maandag 24 oktober • 15:00 Vergadering Feestcommissie 

Dinsdag 25 oktober •  

Woensdag 26 oktober •  

Donderdag 27 oktober •  

Vrijdag 28 oktober •  
   

Deze week: • Inzamelingsactie Voedselbank 

Maandag 31 oktober •  

Dinsdag 1 november •  

Woensdag 2 november •  

Donderdag 3 november • (Deel van) Gr8 gaat karten in Lelystad 

Vrijdag 4 november • 12:45 Lampionknutselen 

Week 24 – 28 oktober: Inloopweek 

                      Het is weer Inloopweek.  
                     Tussen 8.20 – 8.35 uur  

                   bent u welkom om uw  
             (klein-)kind in school te bren- 

       gen. 
  Als u achter uw kind aanloopt, kunt u 
zelf zien hoe zelfstandig uw kind de 

school in loopt.  

Om 8.35 uur luiden we de bel, zodat we 

daarna rustig kunnen beginnen met de 
lessen. 

Mandag 24 oktober, 15.00 uur:  

            Vergadering Feestcommissie 



Ruimtepost 21 oktober, pagina 2/4 
 

 

 

 

Om 15.00 uur vergadert 
de Feestcommissie. Op de agenda o.a. 

de voorbereidingen op de november- en 
decemberfeesten. 

 
De Feestcommissie zoekt nog uitbrei-
ding. Lijkt het u leuk om te helpen mee-

denken en voorbereiden? Twijfelt u nog? 
Kom maandagmiddag eens langs om 

mee te kijken. 
 

Week 31 oktober – 4 november: 

        *Inzamelingsweek Voedselbank 

Inzamelingsweek Voedselbank 
                                Ook dit jaar doen  

                                we als school mee  
                                aan de inzameling  

                              voor de Voedsel-
bank. 
De parochiële PCI’s vragen onze aan-

dacht voor gezinnen die leven in ar-
moede. We ondersteunen deze actie 

graag. Verderop in de Ruimtepost aan-
dacht voor deze actie.  
 

Donderdag 3 november: Deel van 

groep 8 gaat karten in Lelystad 

In het kader van de lessen Techniek  

gaat een deel van groep 8 samen met 
een deel van groep 8 van de Bonifatius-

school karten in Lelystad. 
Het andere deel van de groep en groep 
7 staat gepland in maart. 

Naast het karten staat een lespro-
gramma in het techniekcentrum op het 

bestuurskantoor in de planning. 
 

Vrijdag 4 november:  

             Sint-Maartenknutselmiddag 

Vrijdagmiddag van 
12.45 – 14.00 uur 

gaan we lampion-
nen knutselen. We 

doen dat school-
breed: kinderen 

van de groepen 2 
t/m 8 kunnen kie-
zen uit een aantal 

lampionnen, die ze 
vervolgens met el-

kaar gaan maken.  
De eerste ouders hebben zich aange-
meld om te helpen, er volgt een nieuwe 

oproep om te komen helpen. Door een 
onverwachte activiteit op maandag 7 no-

vember zal de tweede knutselmiddag op 
dinsdag 8 november zijn. 

 
 

Wat nog komen gaat 
31 oktober – 4 november: Inzamelingsactie Voedselbank 

De gezamenlijke PCI’s van de parochies Spanbroek en Hoogwoud houden weer 
een inzamelingsactie voor de Voedselbank. Natuurlijk doen we daar weer aan mee, 

zeker in deze tijden. 
 

Beste Jongens en meisjes van deze school 

 

Waarschijnlijk heb je in het nieuws gehoord dat bijna alles duurder wordt. 

Zoals stroom, gas, huur en levensmiddelen. 

Mensen die weinig verdienen of geen werk hebben komen dan geld tekort. 

Het eerste wat zij doen is minder eten kopen. 
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Er zijn zelfs kinderen die s ‘morgens voor dat ze naar school 

gaan geen eten krijgen. 

De voedselbank helpt deze mensen met het wekelijks geven van eten. 

Supermarketen en agrariërs geven de voedselbank levensmiddelen en 

groente 

wat over is. 

Maar dit is tekort om alle mensen voldoende levensmiddelen te geven. 

Daarom hebben zij onze hulp nodig. 

Gezamenlijk met de kerken gaan wij levensmiddelen inzamelen in de 

eerste week van november en ook op jou school. 

Wat heeft de voedselbank aan  artikelen nodig: 

Poedersuiker 

Pannenkoekenmix 

Thee Koffie 

Groente Conserven in glas of blik 

Ragout 

Gehaktballetjes in blik 

Nasi/Bami mix 

Bami of Rijst 

Ontbijtproducten zoals o.a. Jam, Pindakaas en hagelslag 

 

Doe je mee. 

Bedankt namens de mensen die het nodig hebben. 
 

Extra aandacht voor 
Ziekmelden via Parro 

Na de Herfstvakantie verandert de manier van ziek melden van uw kind.  

Tot 8.30 uur kunt u dit zelf doen via de Parro-app, 
na 8.30 uur kunt u school bellen (0226 352552).  

Op deze manier kunt u ook bezoek aan tandarts, 
huisarts, orthodontist e.d. doorgeven. 
 

Hieronder een kort stappenplan: 
• Ga naar groepen > acties 

• Klik op de knop ‘absent melden’ 
• Kies de reden van absentie 
• Geef aan wanneer je kind afwezig is, keuze: vandaag, morgen of andere dag 

(bv. voor tandartsbezoek) 
• Geef de tijd aan (hele dag of dagdeel, eventueel met precieze tijd) 

• U kunt een (korte) toelichting geven over de melding 
• Controle, aanpassen waar nodig 
• Klik op verstuur 

 
Alle andere redenen (zoals bruiloft, weekend weg, uitvaart, bijzondere om-

standigheden etc.) zijn reden voor een verlofaanvraag. 
U vraagt verlof aan via ons verlofformulier, te verkrijgen op school, te downloaden via 
de website of HIER.  

https://skowfscholen.nl/site/truimteschip/wp-content/uploads/sites/34/2022/07/Aanvraag-verlof.pdf
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Het ingevulde formulier kunt u inleveren bij de groepsleerkracht, 
administratie of directie. 

 
De directie beoordeelt de verlofaanvragen. Bij een positief besluit ontvangt u een be-

vestigingsmail via de administratie. 
 

Nieuws van buiten de school 
Dinsdag 29 november: Informatieve bijeenkomst voor (gescheiden) ouders 

Dinsdag 29 november wordt een informatie bijeenkomst georganiseerd voor (geschei-
den ouders). Thema van de avond: ‘Leer kijken door de ogen van het kind’. 
Hier het begin van de folder: 

Leer kijken door de ogen van het kind 
Informatieve bijeenkomst voor (gescheiden) ouder 
Je krijgt een inkijkje in het hoofd en hart van kinderen die met de scheiding 

van hun ouders te maken hebben gehad.  

Twee jongeren met gescheiden ouders delen deze avond hun persoonlijke 

verhaal. Deelname is gratis. 
 
Lees HIER de hele folder met de link om aan te melden. 

 

” 
 

 

Jarigen               “Juf, ik ben geboren op mijn verjaardag” 

 

 

De komende weken zijn 
 24 oktober: Tess (gr1) 

26 oktober: Selina (gr8) 
3 november: Fleur (gr7) 

jarig. 
 

We wensen jullie  
een hele fijne verjaardag. 

 

 

Uitsmijters 

http://skowfscholen.nl/site/truimteschip/wp-content/uploads/sites/34/2022/10/Scheidingsplein-digi-flyer-ouderbijeenkomst-Hoorn.pdf

