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We kijken terug op een fantastische de-

cembermaand. Niet alleen de Sinterklaas-
periode was fantastisch, de afgelopen we-
ken hebben we 

ook kunnen ge-
nieten van de 

kerstperiode. 
Een sfeervolle 
aankleding door 

ouders, gezellige 
activiteiten in de 

groepen, een 
mooie sfeer in de 
school. 

 
De afgelopen 

week hadden we 
verschillende keren het gevoel: “We mo-

gen weer!”. 
We mochten weer (groot-)ouders ontvan-
gen in de inloop. Velen hebben gesnuffeld 

aan de sfeer. 
We mochten weer een openbare generale 

voorstelling doen van de kerstmusical. 

Een stampvolle hal met ouders, grootou-

ders, familie en fans was getuige van een 
fantastische kerstmusical door groep 7-8. 

De meet and greet 

daarna was ouderwets 
gezellig. 

We mochten ook weer 
een kerstviering houden 
met alle kinderen tege-

lijk in de bovenbouw-
hal. Dat niet alleen: bij 

de inloop speelde het 
leerkrachtenorkest (een 
primeur op ’t Ruimte-

schip) en was er sa-
menzang waaraan ook 

veel ouders mee deden.  
De viering daarna met de musical en ver-

volgens het gezellige eten in de groepen: 
het is fijn om kind op ’t Ruimteschip te 
zijn. 

 
We zeggen nogmaals dank aan iedereen 

die zich heeft ingezet.  
 

   

  De komende periode 

Agenda   
Zaterdag 
           t/m 

Zondag 

24 december 
 

8 januari 

 
• KERSTVAKANTIE 
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Een aantal korte berichten op de valreep van 2022 

 

 
 
 

 

Afscheid Femke Metselaar 

Tijdens de Ledenvergadering van de Ouderraad  
heeft Femke Metselaar het penningmeesterschap  

overgedragen aan Desiré Veldt.  
Tijdens de kerstbijeenkomst woensdag op school  
heeft Anja Braas, lid van het DirectieTeam, haar  

bedankt voor haar inzet van de school. 
 

Eerder heeft de Ouderraad ook bij het afscheid stil  
gestaan. Zij schrijven: 

 

Lieve Femke,  

 

Bij deze bedanken wij jou voor je jaren lange inzet 

 als penningmeester bij de OR. Dit hebben wij  

gedaan door middel van een etentje bij de Hooghe Heeren. 

Wij zullen je missen!  

 

Liefs, 

De Ouderraad 
 

Afscheid van “de Klink” 

Sinds enkele jaren huurt ortho-pedago-
gisch kinderdagverblijf ‘De Klink’ lokaal 

3 voor een groep van haar cliënten. 
De afgelopen jaren heeft dit tot een 
mooie samenwerking geleid. Zo spelen 

regelmatig kinderen uit groep 3-4 met 
de kinderen van De Klink en bezochten 

zij onze vieringen. 
Vanaf 1 januari komt er een einde aan 
de huurovereenkomst. We wisten dat 

de huur tijdelijk was omdat er gezocht 
werd naar een andere locatie. Die is er 

nu gekomen: de groep gaat naar Heer-
hugowaard. 
Natuurlijk proberen we de samenwer-

king en bezoekjes van groep 5-6, die 
jarenlang op donderdag de locatie aan 

de Paardenmarkt bezochten weer op te 
pakken. 

 

Inzamelen batterijen 

 
Kerstmis is het feest van licht en 

warmte. Thuis branden veel kaarsen, 
lichtjes en kerstvoorstellingen. Veel 

op batterijen. 
Wat doet u met die batterijen als die 
op zijn? Denk u dan ook aan ’t Ruim-

teschip? 
Wij zamelen ze in en van de op-

brengst kunnen we het buitenspeel-
materiaal vervangen en uitbreiden. 
In de bovenbouwhal staat een verza-

melbak. 
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Gehoord na de kerstmaaltijd met heel veel lekkere dingen: “Wat is het toetje?” 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Jarigen               “Juf, ik ben geboren op mijn verjaardag” 

 

 
De komende weken zijn 

 24 december: Niels (gr5) 
25 december: Mika (gr3) 

26 december: Alina (gr3) 
27 december: Milan (gr4) 

4 januari: Luna (gr8) 
jarig. 

 
We wensen hen  

een hele fijne verjaardag. 

 

 

Uitsmijters 

Een memorabel moment in de 
kerstviering woensdagavond. 
Meester Ton had, voor het eerst in 
zijn 45-jarige onderwijscarrière een 
rol in de kerstmusical: hij was 
boom! Een roze weliswaar, maar 
toch: hij viel in voor een leerling die 
vlak voor de kerstviering ziek naar 
huis was gegaan. 


