
De ouderraad is een schakel tussen alle 

ouders en het schoolteam. Door betrokken 

te zijn, een luisterend oor te bieden en mee 

te denken in het belang van de leerlingen, 

willen we een positieve en respectvolle bij-

drage leveren aan de open sfeer tussen 

school en ouders, waardoor de kinderen 

zich thuis voelen op 't Ruimteschip. We 

streven naar een optimale samenwerking 

tussen school en ouders. 

 

Ook dit schooljaar is de ouderraad weer 

betrokken geweest bij diverse activiteiten 

die op school hebben plaatsgevonden. Bij-

voorbeeld voor hulp bij de diverse feesten 

op school, maar ook afstemming en contac-

ten met verschillende commissies waarin 

ouders meedenken en meewerken. In dit 

jaarverslag kunt u lezen waar de ouderraad 

het schooljaar 2021/2022 zoal mee bezig 

is geweest. driemaal. Rein en meester Ton 

zijn hierbij aanwezig om ons te informeren 
wat er speelt op school. Voor vragen kun-

nen zij de ouderraad te woord staan en 

beantwoorden.                                                                       

 

 

 

  Ouderbijdrage 

Door de ouderraad 

wordt jaarlijks een 

vrijwillige ouderbij-

drage geïnd. De ou-

derbijdrage wordt 

o.a. besteed aan 

feesten en activitei-

ten zoals Sinterklaas, 

Kerstmis, Carnaval, 

dag van de leraar en 

de Ruimtedagen. De 

ouderbijdrage is no-

dig om deze feesten 

en activiteiten te 

bekostigen of hierbij 

iets extra’s voor 

de kinderen te  

kunnen doen.   

Verder wordt de ou-

derbijdrage gebruikt om 

namens de ouders een 

attentie voor leerkrach-

ten te kopen bij ziekte, 

jubilea of ontslag. Ieder 

jaar wordt verantwoor-

ding over de inkomsten 

en uitgaven afgelegd in 

de ledenvergadering. 

Dit jaar was dat  23 no-

vember, Hierbij zijn alle 

ouders welkom om de-

ze vergadering bij te 

wonen. 
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Schooljaar 

2021 / 2022 



Het laatste schoolproject ‘voeding en gezond’ is afgerond in de Noordwijkse methode.  

Het team stond niet helemaal achter deze methode, daarom gaan ze opzoek naar een andere  

methode. 

Het thema ‘Hallo Wereld’ werd afgesloten op 1 juli met een schoolkermis. Deze was zeer 

geslaagd! Bedankt allemaal. 

Er zijn meerdere bijeenkomsten geweest betreft nieuw Kindcentrum Opmeer/Spanbroek. Zo 

zijn er tekeningen die al meerdere keren veranderd zijn. Zo heeft school ook enige inspraak op 

de indeling. Verder is het afwachten... 

Nieuwe ontwikkelingen 
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Noordwijkse methode 

Ouderbetrokkenheid 

De ouderraad spreekt iedere vergadering met de directie over ouderbetrokkenheid. 
Het Ruimteschip kent een grote ouderbetrokkenheid. De ouderraad vindt dit erg be-
langrijk en is net als het team de ouders hier zeer dankbaar voor. Samen maken we 
het onderwijs voor onze kinderen! Vele ouders zijn actief in de verschillende commis-
sies, helpen met lezen, met techniek of zijn aanwezig bij sportdag of Ruimtedag. Door  

Covid-19 hebben we helaas een aantal van deze activiteiten moeten missen. 



Maaike van de ICT heeft de ouderraad een presentatie gegeven over mediawijsheid.  

Voor de toekomst is het doel: dat alle leerlingen kritisch bewust met de media omgaat. 
Aankomend schooljaar wordt er een informatieavond voor meerdere ouders georgani-

seerd. Deze vindt plaats op dinsdag 22 november 2022. 

     Feestcommissie 
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De feestcommissie bestaat uit een aantal actief betrokken ouders 

en teamleden. De feestcommissie organiseert of is betrokken ge-

weest dit schooljaar bij de volgende feesten en activiteiten: 

Sint-Maarten, Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, kleuterfeest, Ruimte-

dag, Schoolkermis en de Afscheidsavond. Bij de grotere feesten 

wordt hulp gevraagd van ouders, al dan niet vanuit de ouderraad.  

Een groot deel van de ouderbijdrage wordt door de feestcommis-

sie besteed om iets extra’s voor de kinderen te kunnen doen in de 

vorm van een uitje (Ruimtedagen) of wat lekkers of een presentje, 

om zo de feesten nog leuker te maken.   

Zo hadden ze dit jaar bij Sint Maarten ook cadeautjes uitgedeeld 

wat erg leuk was.  Met de Ruimtedag was het dit jaar voor groep 

3 /m 8 naar Land van Fluwel. Ook het kleuterfeest was zeer ge-

slaagd.  

 

De feestcommissie komt regelmatig bij elkaar op maandagmiddag. 

In de vergaderingen worden de feesten voorbereid, ideeën uitge-

wisseld, taken verdeeld, activiteiten geëvalueerd en draaiboeken 

aangepast.  

       Mediawijsheid 

Er worden inloop ochtenden georganiseerd. Dit wordt meestal gedaan op het einde van 
een thema en na een vakantie. Dit wordt zeer prettig ervaren door zowel ouders als de 
leraren. Ouders mogen even meelopen naar binnen en kijken waar hun kind(eren) mee 

bezig zijn, met zelfs een uitgebreide presentatie van het kind. 

Zo leuk om te zien en te horen! 

 

Inloop ochtenden 



Wist u datje... 

• 5 oktober was het de Dag van de Leraar, deze dag zijn alle leraren in het zonnetje gezet. 

 

• De luizencontrole 2 x per jaar wordt gedaan? Na de zomervakantie en de kerstvakantie. Natuurlijk 

houdt u als ouder de haren (luizencontrole) in de gaten. 

 

• Wanneer u met de auto naar school komt om uw kind(eren) te brengen en/of op te halen, u de 

auto parkeert in de parkeervakken op de parkeerplaats en niet voor school? Zo kunnen de kin-

deren veilig oversteken naar school en naar huis. Dit geldt ook voor de opa’s en oma’s. 

 

• 5 oktober de schoolfotograaf op school was.  

 

• Dat er op school zonnebrand aanwezig is voor de kinderen die ingesmeerd moeten worden. Geef 

dit wel aan bij de leraar. 

 

• Er een onwijs leuke nieuwe schoolfolder is! 

 

• Ieder jaar houdt de ouderraad een ledenvergadering (november) voor alle ouders, die feitelijk de 
leden van de Oudervereniging vormen. In deze jaarvergadering legt de ouderraad verantwoording 
af over waar zij zich het afgelopen jaar namens de ouders mee bezig heeft gehouden en over de 

besteding van de ouderbijdragen.  

 

 

De ouderraad bedankt de ouders voor het 

vertrouwen en alle hulp aan de school en de 

directeur, het team en de medezeggen-

schapsraad voor de prettige samenwerking 

het afgelopen schooljaar. 


