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Het wordt spannend maandag: Piet Mi-

chaela heeft in haar dagboek geschreven 
dat ze gaat vertellen op wie ze verliefd is. 
Ze vindt het heel spannend om te doen, 

maar ze wil ons niet langer in onzeker-
heid laten.  

Voor (groot-)ouders misschien handig om 
te weten: als u uw kind naar school 
brengt, mag u mee naar binnen om mee 

te maken hoe het verhaal gaat eindigen. 
We doen dit in de grote leshal.  

 

In deze Ruimtepost ook de eerste infor-

matie over de naderende kerstactivitei-
ten, zoals de kerstviering (woensdag 21 
december) en de kerstmusical (met de 

openbare generale repetitie op dinsdag 
20 december). 

 
Vanaf deze plaats ook nogmaals de wijzi-
ging in de start van de Kerstvakantie. In 

de jaarplanning was nog niet opgenomen 
dat we vrijdag 23 december om 12:15 

uur uit zijn. We kregen daar vragen over. 
Bij deze: de kinderen zijn die dag dus 
vanaf 12:15 uur vrij van school. 

 
Maar eerst: maandag 5 december: Sin-

terklaas bezoekt ’t Ruimteschip. We ma-
ken er een gezellige dag van. 

 

   

  De komende periode 

Agenda   
Maandag 5 december • Sinterklaas op school 

Dinsdag 6 december • De school begint om 10:00 uur 

Woensdag 7 december • 8:30u Versierochtend Kerstmis 

Donderdag 8 december • 10:30u Gastles bureau Halt gr7-8 

Vrijdag 9 december •  
   

Maandag 12 december • 15:00u Vergadering Feestcommissie 

Dinsdag 13 december •  

Woensdag 14 december •  

Donderdag 15 december •  

Vrijdag 16 december •  

Maandag 5 december:  

                       Sinterklaas op school 

Vanaf 12 november werken we toe naar 
dit feest. We hebben het Sinterklaas-

journaal gevolgd en meegedaan aan de 
activiteiten. 

We hebben in school te maken gehad 
met Piet Michaela die verliefd is gewor-
den, maar op wie? 

 

Maandag 5 december 

verwachten we Sin-
terklaas en zal alles 

goed komen en een 
oplossing krijgen. 
 

De kinderen hoeven 
geen tussendoortje 

voor de ochtend mee 
te nemen, de school 
trakteert. 
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Voor de organisatie ’s morgens vragen 

we het volgende aan de ouders: 
• Laat uw kind niet te vroeg naar school 

komen. Als het rond 8:20 uur op het 
plein is, is dat vroeg genoeg. 
• In verband met de komst van de Sint 

vragen we u om op de Marsstraat te-
genover de school geen auto’s te par-

keren.  
• Als u mee naar binnen gaat om het 
slot van het grote Sinterklaasverhaal 

mee te maken, vragen we u om in de 
bovenbouwhal aan de zijkant te gaan 

staan en uw kind toe te vertrouwen 
aan de groepsleerkracht. Als u naar 
binnen gaat en u hebt een kleiner kind 

mee, houdt u die dan bij u? 
• Na afloop van de ceremonie gaan de 

kinderen eerst nog even naar de klas-
sen, voor de ouders is dat een teken 
dat zij naar huis kunnen. Ouders van 

Ouderraad, Medezeggenschapsraad en 
Feestcommissie zijn uitgenodigd om te 

blijven, o.a. om te assisteren. 
 

Dinsdag 6 december: 

        De school begint om 10:00 uur 

Dinsdagmorgen worden de kinderen om 
10:00 uur op school verwacht. 

 

Woensdag 7 december, 8:30 uur: 

                 Versierochtend Kerstmis 

Woensdag zetten we dan de knop om 
en toveren we de school in kerststem-

ming. 

Vanaf 8:30 uur gaat een groepje ou-
ders aan de slag om kerstversiering op 

te hangen. Een aantal heeft zich hier-
voor aangemeld. Mocht u niet aange-

meld zijn, maar wel tijd en zin hebben: 
wees welkom en help mee. 
 

Donderdag 8 december, 10:30 uur: 

(uitgestelde) 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. 

Vorige week kon de les niet doorgaan, 
daarom donderdag de uitgestelde les. 

 

Maandag 12 december:  

            Vergadering Feestcommissie 

De Feestcommissie vergadert om 15:00 
uur. Gespreksonderwerp o.a. het nade-
rende Kerstfeest met de kerstmaaltijd. 

Wie zin heeft om aan te schuiven en 
mee te praten is welkom. Als u daarna 

denkt: dit smaakt naar meer, kunt u 
contact opnemen met juf Tanja. Zij is 
voorzitter en weet dat er uitbreiding 

van de Feestcommissie nodig is, nu een 
aantal ouders aan hun laatste jaar be-

zig zijn. 
 
 

 

Een pareltje van ’t Ruimteschip: de Voorleeswedstrijd. 
Vrijdag 25 november was de finale van de Voorleeswedstrijd. 

Zes toppers uit groep 5-6 en 7-8 lazen uit hun favoriete boek 
voor. Het publiek luisterde ademloos. Uiteindelijk werd Kim  
uit groep 8 door de jury aangewezen als Voorleeskampioen  

van ’t Ruimteschip. Zij mag de school vertegenwoordigen bij  
de regionale voorrondes richting Nederlands Voorlees- 

kampioenschap.  Kim, van harte en veel succes! 
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Wat nog komen gaat 
         Kerstviering                                         Kerstmusical groep 7-8 

 
 

Wat is geweest 
22 november: Ouderavond Mediawijsheid 

Aansluitend aan de Jaarvergadering van de Ouderraad vond een informatiebijeenkomst 

plaats met als onderwerp ‘Mediawijsheid’.  
Mede door de goede opkomst (meester Rein had snel uitgerekend dat bijna 50% van de 

Ruimteschipgezinnen vertegenwoordigd was), was het een succesvolle bijeenkomst waar 
ouders met elkaar in gesprek gingen over de voordelen en de gevaren van de social me-
dia.  

Juf Maaike en juf Bianca: dank voor de goede organisatie en presentatie. Een avond als 
deze smaakt naar meer.  

 

Na twee jaren waarin de Kerstviering 

op alternatieve manieren gevierd 
moest worden, gaan we dit jaar de 
Kerstviering weer op de oude, ver-

trouwde manier organiseren. Kerst is 
immers een feest van traditities. 

 
De Kerstviering is dit jaar op woensdag 
21 december.  

Tussen 16:45 uur en 17:00 uur mogen 
de kinderen naar school worden ge-

bracht. U mag met uw kind mee naar 
binnen om sfeer te proeven en te ge-
nieten van een verrassing. 

Om 17:00 uur gaan we naar de klassen 
om daarna samen te komen in de grote 

leshal voor de kerstviering met o.a. de 
kerstmusical ‘De laatste kerstboom’ 
door groep 7-8. Vervolgens gaan we 

terug naar de lokalen waar we gezellig 
samenzijn met een kerstmaaltijd. 

Rond 19:00 uur schenken we warme 
glühwein voor de ouders die hun kind 
komen ophalen. Over de definitieve tijd 

van ophalen wordt u later nog geïnfor-

meerd.  

Ook dit jaar zal groep 7 een kerstmusical 
opvoeren. Omdat groep 7 een kleine 

groep is, doet dit jaar ook groep 8 mee. 
 

Onder leiding van juf Lore wordt momen-
teel al hard geoefend, wel stilletjes omdat 
Sinterklaas het nog niet mag weten. 

Gekozen is voor de musical “De laatste 
kerstboom”. 

 
 
De musical zal dit jaar drie keer worden 
opgevoerd. 

Dinsdag 20 december, 19:00 uur, is 
de openbare generale repetitie. Deze 

is toegankelijk voor ouders,  grootouders 
en fans van groep 7-8, maar ook voor ie-
dereen die het leuk vindt om de musical 

op school te bekijken. 
Woensdag 21 december staat de musical 

centraal in onze Kerstviering. 
Donderdag 22 december gaat groep 7-8 
naar wijksteunpunt De Lindenhof in Hoog-

woud om daar de musical voor de oude-
ren te spelen. 
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Vorige week vergaderde de Medezeggenschapsraad. Het was een mooi moment: sinds 

de start van de MR was het de 222e vergadering en dan nog wel op 22-11-22.  
 

 

 

 

 
 
 

 
 

Jarigen               “Juf, ik ben geboren op mijn verjaardag” 

 

 
De komende weken os 

 1 december: Eliseo (gr1) 
jarig. 

 
We wensen hem  

een hele fijne verjaardag. 
 

 

Uitsmijters 

Woensdag 30 november: Pietenpad. Een ochtend vol 
Sinterklaasactiviteiten waarbij groep 7-8 groepjes bege-
leidden en activiteiten leiden.  
Een pareltje van ’t Ruimteschip. Wat een betrokkenheid, 
wat een sfeer. 

Maandag 28 november: Diplomering leerling-
mediatoren. Kinderen worden ingezet om con-
flicten te helpen oplossen. 

Donderdag 1 december: Pietengym bij juf Da-
nique. 


