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We zitten meteen goed in het Sinter-

klaasverhaal. De rommelpieten zijn ook 
bij ons langs geweest, de werkkamer in 
school wordt goed gebruikt door Piet Mi-

chaela. Maar er is kennelijk wel iets met 
haar aan de hand, ze denkt en praat al-

leen maar in hartjes. 
Via haar dagboek en via SI-mails (e-mails 
van Sint) hopen we meer te weten te ko-

men.  
 

Via Parro delen we met ouders de SI-
mails. Wilt u alles, dus ook de dagboek-
pagina’s, volgen: op de website in de ru-

briek Evenementen is een tabblad ‘Sinter-
klaasverhaal 2022’ die we actueel hou-

den. 

  

 

   

  De komende periode 

Agenda   
Maandag 21 november •  

Dinsdag 22 november • 19:30 Vergadering Medezeggenschapsraad 
• 19:30 Ledenvergadering Ouderraad 

Woensdag 23 november •  

Donderdag 24 november • Kijk- en Informatiemoment ouders gr1-2 
• 10:00 PET-event gr7-8 

Vrijdag 25 november • Finale Voorleeswedstrijd 
   

Maandag 28 november • Gastles Bureau Halt gr7-8 

• 13:00 Diploma-uitreiking Leerlingmediatoren 

Dinsdag 29 november •  

Woensdag 30 november • Pietenpad 
• Kijk- en Informatiemoment ouders gr1-2 

Donderdag 1 december •  

Vrijdag 2 december •  

Dinsdag 22 november:  

 Vergadering Medezeggenschapsraad 

Om 19.30 uur verga-
dert de MR kort met 

meester Rein over de 
lopende zaken op ’t 

Ruimteschip. Op de agenda o.a. het 
Werkverdelingsplan. 
Om 20:00 uur sluit de MR aan bij de 

Ledenvergadering van de Ouderraad.   
 

 

Dinsdag 22 november, 19:30 uur:  

             Jaarvergadering Ouderraad 

Dinsdagavond houdt de 
Ouderraad haar jaarver-

gadering. Aan de ouders 
van school legt zij ver-

antwoording af van haar 
activiteiten en de beste-
ding van de ouderbij-

drage. 
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De vergadering begint om 19:30 uur, 

vanaf 19:15 uur staan koffie en thee 
klaar voor geïnteresseerde ouders. 

 
Om 20:00 uur zal juf Maaike Wester, onze 
ICT-coördinator, een presentatie verzorgen 

over Mediawijsheid. Wat doet school, wat is 
belangrijk om samen te doen, wat is de rol 

van de ouders.  

Een actueel thema waarbij het belangrijk is 

dat school en ouders samen optrekken. 
 

Donderdag 24 november:  

                        PET-event groep 7-8 

Donderdagochtend bezoekt groep 7-8 

het PET (Promotie-evenement-tech-
niek)-event in De Weijver.  
Dit evenement heeft als doel kinderen 

vanaf het basisonderwijs in contact te 
brengen met techniek in de breedste 

zin van het woord.  
Scholen en bedrijven brengen hun tech-
niek- en beta-activiteiten in beeld, niet 

door erover te praten, maar door ze 
dingen te laten maken/doen.  

Er wordt geprobeerd zoveel mogelijke 
aspecten van techniek aan te raken, 

denk daarbij aan de 7 werelden van 
techniek.  
 

Donderdag 24 en woensdag 30 no-

vember: Kijk- en Informatiemoment 

ouders groep 1-2  

Via Parro zijn ouders van de kleuter-

groepen uitgenodigd om een kijkje te 

komen nemen in de klas van hun kind. 
Na afloop gaan de leerkrachten met de 

ouders in gesprek over de manier van 
werken in de kleutergroep en de ver-

wachtingen naar elkaar. 
 

Vrijdag 25 november:  

                 Finale Voorleeswedstrijd 

 
 

 
 

 
Lezen is belangrijk. Iedere dag lezen 
we in alle groepen minstens 20 minu-

ten. Lekker lezen. 
Voorlezen is belangrijk. Alle leerkrach-

ten lezen in de groepen voor. Lekker 
luisteren.  
Jaarlijks doen we mee aan de landelijke 

voorleeswedstrijd. In de groepen hou-
den we voorrondes. De beste voorlezers 

uit de groepen 5 t/m 8 dingen vrijdag-
middag mee naar de titel ‘Voorleeskam-
pioen’.  

De beste voorlezer uit groep 7-8 mag 
de school vertegenwoordigen bij de re-

gionale voorrondes richting Voorlees-
kampioen van Nederland. 
 

Maandag 28 november:  

         Gastles Bureau Halt groep 7-8 

Bureau Halt komt ook dit jaar drie gast-

lessen verzorgen in groep 7-8. Thema 
deze maandag is de overlast rond de 

feestdagen, speciaal m.b.t. vuurwerk. 
 

Maandag 28 november: Diploma-

uitreiking leerlingmediatoren 

Vanuit de gedachte van de Vreedzame 
School vinden we het belangrijk dat de 

kinderen leren om zelf problemen en 
conflicten op te lossen.  

Daarvoor zetten we ook Leerlingmedia-
toren in: kinderen uit de bovenbouw die  
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een training hebben gevolgd om vol-

gens een vast stappenplan te mediëren 
bij een conflict tussen kinderen. 

De afgelopen weken is er een nieuwe 

groep mediatoren opgeleid door juf 
Tanja en juf Edith. De ‘oude’ mediato-
ren deden mee als opfriscursus. 

De nieuwe mediatoren krijgen maandag-
middag hun diploma. (Groot-)ouders van 

deze leerlingen zijn van harte welkom hier-
bij aanwezig te zijn  

 

Woensdag 30 november: Pietenpad 

Een parel van ’t Ruimteschip: Pieten-
pad. Een ochtend met activiteiten rond 

Sinterklaas. Groepjes kinderen worden 
bij deze activiteiten begeleid door kin-
deren uit groep 7-8, terwijl er ook kin-

deren worden ingezet om de activitei-
ten te leiden en uitleg te geven. 

Saamhorigheid, zelfstandigheid, zorg-
zaam: samen zijn we Ruimteschip.

 

Wat nog komen gaat 
22 november: Jaarvergadering Ouderraad met presentatie ‘Mediawijsheid’ 

Achter  

De Ouderraad nodigt alle ouders en verzorgers van de kinderen die ’t 

Ruimteschip bezoeken uit voor het bijwonen van de jaarlijkse Ledenverga-

dering. 

De Ledenvergadering wordt gehouden op 

dinsdag 22 november 2022,  aanvang 19.30 uur  

en wordt gehouden in de school. 

De school is open vanaf 19.15 uur voor de inloop. De koffie en thee staan 

klaar. 

 

AGENDA VAN DE AVOND 

19:30 uur: Ledenvergadering   

1. Vaststelling agenda 

2. Samenstelling en Taakverdeling Ouderraad 

3. Jaarverslag 2021/2022 

4. Financieel Jaarverslag penningmeester 2021/2022 

5. Rondvraag 

6. Sluiting 

 

20:00 uur: Mediawijsheid 

Juf Maaike Wester, onze ICT’er, zal de ouders meenemen in de wereld van 

de media. Aan de hand van een aantal stellingen wordt o.a. ingegaan op de 

rol van de ouders en de rol van de school.  
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Na de presentatie van juf Maaike zal de Ouderraad nog een 

korte vergadering houden. Aanwezige ouders die geïnteresseerd zijn, mo-

gen blijven zitten om  mee te luisteren, mee te denken en mee te praten. 
 

Extra aandacht voor 

16 november: Ontwikkeldag Team Bonischip  

‘Samen op weg naar een uitnodigend maatschappelijk hart van ons 

dorp’ 
 

Teamleden van ‘t BoniSchip zijn woensdag 16 novem-
ber op scholenbezoek geweest. In verschillende scho-

len in Noord-Holland konden we inspiratie opdoen en 
ideeën meenemen voor de ontwerpfase van ons 
nieuwe Kindcentrum Spanbroek - Opmeer.  

 
Zodra er een nieuwe datum is voor de informatie-

avond waarop u als ouders wordt geïnformeerd, zullen 
wij deze met u communiceren.  

 

 

Vlaggenmast 
 
In de zomervakantie is onze 

vlaggenmast uit de grond ge-
trokken en afgebroken. Bin-

nenkort wordt een nieuwe ge-
plaatst. 
Voordat we de oude in stukken 

zagen en afvoeren: 
Wie maken we blij met een 

vlaggenmast-paal (lengte 6 
meter, doorsnee 60mm)?  
Meester Ton heeft meer infor-

matie. 

 

Platenkar 
 
In deze digitale wereld, waarbij het heel han-

dig is om wandkaarten groot op het digibord af 
te beelden, hebben we onze platenkar niet 
meer nodig.  

Wie doen we er een plezier mee? Gratis mee te 
nemen. Informatie bij meester Ton. 
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Nieuws van buiten de school 
Bedankt namens de Voedselbank 

Hierbij willen wij uw school bedanken voor het inzamelen van levensmid-

delen voor de voedselbank. 

Dit ook namens de voedselbank West Friesland 

Totaal hebben we gezamenlijk 49 kratten vol ingezameld. 

Zonder uw school was dit niet mogelijk geworden. 

Het Ruimteschip en de Bonifatius school hebben gezamenlijk 21 kratten vol 

ingezameld 

Hierdoor is de actie voor ons en de voedselbank succesvol geworden en 

willen we dit graag volgend jaar weer herhalen.  

Wij hopen dan ook, dat uw school volgend jaar weer wil meedoen 

 

Ton van de Burgt, 

Parochieel Caritasinstelling Hoogwoud ,Spanbroek en De Weere 
 

Welkom 
 Op 17 november is  

Yvan van der Heijden 

nieuw op school gekomen omdat ze 
4 jaar is geworden.  

 

We wensen haar een prachtige tijd 
toe op ‘t Ruimteschip. 

 

Gezocht: leden voor de Feestcommissie 
 

Door het naderende vertrek van enkele erva-

ren leden van de Feestcommissie, zoeken we 
ouders die willen meedenken bij het organise-

ren van de feesten op school. Samen met een 
aantal enthousiaste teamleden wordt nage-
dacht over invulling van Ruimtedagen, Sinter-

klaas, Kerstmis, Carnaval en andere jaarfees-
ten. In de vergaderingen worden ideeën uit-

gewisseld, nagedacht over uitvoering van de 
taken en boodschappen, draaiboeken opge-
steld. 

De (zeer gezellige) vergaderingen zijn op een aantal maandagmiddagen tussen 
15.00 – 16.00 uur. 

Interesse? Neem contact op met juf Tanja. 
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Op de valreep kregen we 

bericht van de Sgoolfoto-
graaf.  

 
Maandag worden de brief-

jes met de bestelcode uit-
gedeeld. Bestellen kan 
t/m 7 december.  

 
Als u foto’s wilt bestellen 

in het kader van Sinter-
klaas de tip: bestellingen 
die uiterlijk vrijdag 25 no-

vember binnen zijn en 
waarbij is aangegeven dat 

ze op het huisadres kunnen 
worden afgeleverd, zijn in 
de week van 28 november 

in huis. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Jarigen               “Juf, ik ben geboren op mijn verjaardag” 

 

 
De komende weken zijn 

 20 november: Jette (gr7) 
22 november: Mats (gr7) en juf Jennifer  

29 november: Jinte (gr4) 
jarig. 

 
We wensen hen  

een hele fijne verjaardag. 
 

 

Uitsmijters 
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Elke donderdag helpt Amanda (van 

Samen Iets Anders) bij het knutse-

len in groep 1-2 

Voorstelling in kerkje Wadway 

voor groep 3-4 en 5-6. 

Sinterklaastijd is zo gezellig. 

Afronden project ‘Alles verandert’ 

in groep 5-6 


