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De komende week is een week waarin  

Sinterklaas en Sint-Maarten samen de 
school in gaan. 
 

We volgen dit jaar weer de  verhalen 
van Sinterklaas via het Sinterklaasjour-

naal. Maandag begint Dieuwertje Blok 
met het eerste Sinterklaasjournaal. 
Leuk om ook thuis te kijken. 

 
 

Vrijdag gaan we Sint-Maartenlopen. 

Dankzij de inzet van velen, ook ouders 
en grootouders, is het weer gelukt om 
alle kinderen een lampion te laten ma-

ken. 
Dank daarvoor! 

De Feestcommissie richt namens de ou-
ders een kraampje in waar de kinderen 
na het zingen van een liedje een trakta-

tie krijgen.

 
 

   

  De komende periode 

Agenda   
Deze week • Week van de Mediawijsheid 

Maandag 7 november • Theaterbezoek Wadway gr3-4 en 5-6 
• Sint-Maartenknutselen 

Dinsdag 8 november •  

Woensdag 9 november •  

Donderdag 10 november • 19:30 Sinterklaas Werkavond 

Vrijdag 11 november • Sint-Maarten 
   

Deze week: •  

Maandag 14 november •  

Dinsdag 15 november •  

Woensdag 16 november • Ontwikkeldag Team, KINDEREN VRIJ 

Donderdag 17 november • Kijk- en Informatieochtend kleuters 

Vrijdag 18 november •  

Deze week: 

Week van de Mediawijsheid 

Deze week is het de Week van de Me-
diawijsheid. 
Groep 7-8 doet mee aan het onlinespel 

‘Mediamasters’ en leert op die manier 

over mediawijsheid, social 
media, fake-news en goed 

gebruik van internet. Een  
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week vol goede gesprekken en leer-

zame momenten.  
 

Maandag 7 november: Theatervoor-

stelling kerkje Wadway groep 3-4 

en 5-6 

Maandagochtend gaan de groepen 3-4 
en 5-6 naar theaterkerk Wadway om 

daar een voorstelling te bekijken. In 
deze voorstelling THEE wordt met hu-

mor door Poolse Vis gespeeld, waarbij 
beeld en spel de drager is van het ver-
haal.  

 
“Twee zusjes hebben elkaar lang niet ge-

zien. Het weerzien tussen de twee is on-
wennig. Op zoek naar het oude, ver-
trouwde gevoel ontaarden confrontaties 

in een strijd waarin lichaamstaal en mi-
miek voorop staan.” 

Groep 3-4 gaat met de auto heen, 
groep 5-6 gaat op de fiets. We kijken 
uit naar een interessante voorstelling! 

 

Maandag 7 november:  

                    Lampionnen knutselen 

Maandagmiddag gaan we verder waar 
we vrijdagmiddag zijn geëindigd: het 

knutselen van de Sint-Maartenlampion-
nen. 
Dankzij inzet van stagiaires, leerkrach-

ten, Samen Iets Anders en (groot-)ou-
ders worden er weer prachtige lampion-

nen gemaakt. 
Kom uit school even de school in om ze 
te bekijken. 

Of beter nog: loop 12.45 uur spontaan 
de school in en kom helpen! 

 

Dinsdag 8, woensdag 9 en donder-

dag 10 november: Adviesgesprekken 

VO groep 8 

Het is een span-

nende week voor 
groep 8. Maandag 
krijgen de kinderen 

de uitslag van de 
NIO-toets mee naar 

huis en daaraan ge-
koppeld het advies 

voor VO. 
De NIO is een van de 
instrumenten die 

worden ingezet om te kijken wat de ca-
paciteiten van de kinderen zijn en wel 

schooltype het beste bij hen past. 
De uitslag is besproken door een psy-
choloog van OBD Noordwest, juf Edith 

en meester Ton. Na weging van veel za-
ken (ook: schoolvorderingen, inzet, re-

sultaten in de klas) is een advies op pa-
pier gezet. 
Dit advies wordt in ouder-kindgesprek-

ken besproken en toegelicht. 
 

Donderdag 10 november:  

                   Werkavond Sinterklaas 

Sinterklaas heeft gevraagd om zijn 

komst op school voor te bereiden. We 
organiseren daarvoor op donderdag-
avond een werkavond. 

Via het ouder-hulp-formulier heeft een 
aantal ouders zich al aangemeld om te 

helpen. 
Mochten er meer ouders zijn: wees wel-
kom. We beginnen om 19.30 uur en zor-

gen voor (gevulde) speculaas bij de kof-
fie. 

 

Vrijdag 11 november: 

                           Sint-Maartenlopen 

Vrijdagochtend gaan we Sint-Maartenlo-
pen in de klassen. Vrolijk zingend gaan 
we door de school om elkaar lampion te 

laten zien én om de liedjes te oefenen. 
 

We vragen aandacht voor het meene-
men van lampionstokjes. We weten dat 
dit sfeervoller is en voor veel kinderen 

veel ‘echter’. De ervaring leert ook dat  
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soms lampionstokjes kapot gaan bij dit 

rondje door de school (de bochten in de 
klassen zijn soms krap). Meenemen van 

een lampionstokje hoeft niet van ons, 
maar mag wel (maar dan voor eigen ri-
sico). 

 

Woensdag 16 november: Ontwikkel-

dag Team, kinderen VRIJ 

In het kader van de route naar het 
nieuwe schoolgebouw heeft het Team 

een Ontwikkeldag. Teamleden van Boni-
Schip gaan in Noord-Holland kijken op 

scholen die ofwel in een nieuw Kindcen-
trum zijn gevestigd, ofwel vernieuwend 

onderwijs geven. 
Inspiratie opdoen. Ideeën meenemen. 

Klaar zijn voor de toekomst. 
De kinderen zijn deze dag vrij. 
 

Donderdag 17 november:  

Kijk- en Informatieochtend kleuters 

Ouders van de kleuters zijn uitgenodigd 

om een kijkje te nemen in de kleuter-
groep en in gesprek te gaan met de leer-

krachten over het kleuteronderwijs. 
Via Parro hebben zij een uitnodiging ont-
vangen, we rekenen op uw aanwezig-

heid op een van beide datums.  
 

Nieuws vanuit het Team 
Altijd leuk om een oud-leerling als stagiaire te mogen verwelkomen. 
 

Hallo, mijn naam is Dinand Buis.  

Ik ben 17 jaar en ik woon in Opmeer. Dit schooljaar 

loop ik stage als onderwijsassistent in groep drie/vier, 

de klas van juf Tanja en juf Michelle.  

Ik ben er op donderdag en vrijdag. Ik ondersteun de juf 

en help de kinderen met plezier.  

Zelf ben ik een blije en enthousiaste jongen en ik sta al-

tijd open voor een gesprekje. 
 

Extra aandacht voor 
Save the date: 23 november 

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de plan-
nen rond het nieuw te bouwen Kindcentrum aan het 

Wuiver in Spanbroek. Als die klaar is, is dat ook de 
nieuwe locatie waar kinderen van ’t Ruimteschip les 

zullen krijgen. 
Binnenkort ontvangt u via Parro een uitnodiging voor 
de laatste ontwikkelingen rond het kindcentrum Op-

meer-Spanbroek op woensdagavond 23 november. 
 

 

Nieuws van buiten de school 
Nieuws van de IJsclub Spanbroek-Opmeer 

Gratis schaatsen  IJsclub zoekt vrijwilligers die… 
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Welkom 
 Na de Herfstvakantie zijn  

 

Romy Brandt  
en  

Tess Groot  
 

nieuw op school gekomen omdat ze 
4 jaar zijn geworden.  

 
We wensen hen een prachtige tijd 

toe op ‘t Ruimteschip. 

 

Het kan dit jaar weer….  

Gratis schaatsen op  IJsbaan 

"de Westfries” in Hoorn,  

alleen toegang voor de Dona-

teurs van IJsclub Spanbroek-

Opmeer. 

Dit kan op zaterdag 12 No-

vember tussen 18.00 en 20.30 

uur.   

 

Graag aantal schaatsers (per 

gezin) opgeven aan info@ijs-

clubspanbroekopmeer.nl 

Je krijgt dan een digitale toe-

gangsbewijs gemaild die je 

kan printen of via je telefoon 

kan tonen bij de ingang van 

IJsbaan "de Westfries" in 

Hoorn 
 

Tevens vragen wij enthousiaste schaatsliefheb-

bers om ons te ondersteunen als vrijwilliger of 

trainer om het 

jeugdschaatsen in onze gemeente mogelijk te 

maken. Dit seizoen zijn wij gestart met het 

jeugdschaatsen op de  

zaterdagmorgen van 8.00 tot 9.00 uur op de 

Westfries in Hoorn en hebben een mooi aantal 

van 11 leerlingen 

in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar en gedurende 

11 lessen van 1 oktober tot en met 10 decem-

ber zijn wij ingedeeld.  

Ervaren trainers van ijsclub Nibbixwoud 

zijn ons daarbij behulpzaam maar hoe mooi 

zou het zijn als wij zelf  

beschikken over trainers en vrijwilligers.  

De cursus om trainer te kunnen zijn wordt 

door de baancommissie van de Westfries gege-

ven en door ons bekostigd,  

mogelijk komt u vrijblijvend op zaterdagmor-

gen een keer kijken naar die stralende gezich-

ten van onze jeugd  

en ziet daarbij met hoeveel voldoening dit vrij-

willigerswerk wordt gedaan. 

Namens het bestuur: Jos Loos voorzitter ijs-

club Spanbroek-Opmeer telefoon 0612208656. 
 

mailto:info@ijsclubspanbroekopmeer.nl
mailto:info@ijsclubspanbroekopmeer.nl


Ruimtepost 4 november, pagina 5/5 
 

 

 

 

” 

 
 

Jarigen               “Juf, ik ben geboren op mijn verjaardag” 

 

 
De komende weken is 

 10 november: Marjolein (van de admi-
nistratie)  

jarig. 
 

We wensen haar  
een hele fijne verjaardag. 

 

 

Uitsmijters 

In het kader van de techniekles-
sen zijn kinderen van groep 8 
donderdag naar het kartcentrum 
in Lelystad geweest. 

Vrijdagmiddag was de eerste 
lampionmiddag. 


