
Gymrooster 
Wij gymmen in gymzaal de Meibloem op de vol-

gende tijden (gymlessen duren 45 minuten): 

Groep Maandag Donderdag 

1-2 11.00u  

3-4  10.15u 9.30u 

5-6 9.15u 8.30u 

7-8 8.30u 11.00u 

 

Als zwembad ’t Woudmeer open is, gaan de 

groepen 5-6 en 7-8 schoolzwemmen. Voor deze 

groepen vervallen in de periode van school-

zwemmen de donderdagse gymlessen.    

 

Schoolgids 
Op de website www.bsruimteschip.nl staat ook 

onze Schoolgids. De Schoolgids wordt zoveel 

mogelijk actueel gehouden.  

In de Schoolgids staat alle informatie die van 

belang is om te weten over ’t Ruimteschip. 

 

Website 
Wij gebruiken de website www.bsruimteschip.nl 

om informatie te delen met ouders, kinderen en 

belangstellenden. Naast beleidsstukken worden 

ook verslagen en foto’s van festiviteiten en 

groepsactiviteiten geplaatst. Verder is er ook 

informatie te vinden over Ouderraad en Mede-

zeggenschapsraad. 

De website wordt ook gebruikt om snel informa-

tie door te geven. Een excursie die niet door-

gaat? Een weeralarm? Een wijziging in afspra-

ken? Op de voorpagina van de website worden 

die meteen geplaatst. 

We verzoeken u om de website met enige re-

gelmaat te raadplegen voor het actuele nieuws. 

 

Actueel nieuws wordt ook bekend gemaakt in 

onze wekelijkse nieuwsbrief, de Ruimtepost. 

 

 

 

Vakantierooster en vrije dagen 
 

Het rooster van vakanties en vrije dagen. 

Studiedag dinsdag 14 september    

Herfstvakantie zaterdag 16 oktober    

 t/m zondag 24 oktober 

Studiedag donderdag 25 november    

Kerstvakantie vrijdag 24 december       

 t/m zondag 9 januari 

Studiedag vrijdag 4 februari 

Voorjaarsvakantie zaterdag 19 februari    

 t/m zondag 27 februari 

Studiedag maandag 14 maart 

Pasen vrijdag 15 april    

 t/m maandag 18 april 

Meivakantie zaterdag 23 april  

 t/m zondag 8 mei 

Hemelvaart  donderdag 26 mei  

 t/m zondag 29 mei 

Pinksteren maandag 6 juni 

Studieweekend vrijdag 24 juni  

 t/m maandag 27 juni 

Zomervakantie vrijdag 15 juli, 11.45u,  

 t/m zondag 28 augustus 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

R.K. Basisschool 

’t Ruimteschip 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namen en adressen 

en 

belangrijke informatie 

 

Schooljaar 2021/2022 
Marsstraat 2, 1716 WH Opmeer 

 0226 352552 

 directie.ruimteschip@skowf.nl 

 www.bsruimteschip.nl  

 

http://www.bsruimteschip.nl/
http://www.bsruimteschip.nl/


Schoolteam ’t Ruimteschip 
Alle leerkrachten zijn bereikbaar op 

telefoonnummer  

0226 352552 

of op e-mailadres:  

voornaam.achternaam@skowf.nl 

 

Leerkrachten 

Groep 1-2: 

 Lotte Hoebe (ma, di, woe, do, vrij) 

 Myrna Snoek (wo, do) 

   

Groep 3-4: 

 Tanja Knijn (ma, di, woe, do) 

 Michelle van Vliet (do, vrij) 

 

Groep 5-6: 

 Maureen Wilcke (ma, di, woe, do, vrij) 

 

Groep 7-8: 

 Ton Koelemeijer (ma, di, woe, do) 

 Jennifer Tiebie (vrij) 

 

Vakleerkracht Gymnastiek (maandag): 

 vacature  

 

Vakleerkracht muziek (dinsdag) 

 Lore Koelemeijer 

 

Directie / Ondersteuning 

Directie: 

 Rein Swart  

Schoolcoördinator / Talentcoach: 

 Ton Koelemeijer  

Lid MT Bonifatius / ‘t Ruimteschip 

 Anja Braas 

 

Intern Begeleider / Taalcoördinator: 

 Edith Nijenhuis (do) 

Ondersteuning: 

 Wendy Blankendaal (ma, di, woe, do, vrij) 

 Rosa Koelemeijer (woe, do, vrij) 

 

 

ICT-coördinator 

 Maaike Wester 

 

Administratie: 

 Marjolein de Vries (ma)  

 

 

Ouderraad 
De Ouderraad is bereikbaar  

via e-mailadres: 

or.ruimteschip@skowf.nl 

U kunt de leden van de Ouderraad ook persoon-

lijk aanspreken als u vragen of iets te melden 

hebt. 

Ons motto: Gaat het goed, vertel het door. Gaat 

het minder, vertel het ons. 

 

Voorzitter: 

 Vanessa Beemsterboer 

 

Secretaris: 

 Priscilla Kulsdom 

 

Penningmeester: 

 Femke Metselaar 

 

Leden: 

 Annemiek Entes 

 Kelly Groot 

 Deb Laan 

 Roxanne Ursem 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medezeggenschapsraad 
De Medezeggenschapsraad is  

bereikbaar via het e-mailadres  

van de secretaris: 

mr.ruimteschip@skowf.nl  

U kunt leden van de Medezeggenschaps- 

raad ook persoonlijk aanspreken als u 

vragen of iets te melden hebt. 

 

Ouderdeel 

 Anita van Kooij 

 Marjolein Maas 

 Linda Wever (secretaris)  

  

Personeelsdeel  

 Anja Braas  

 Ton Koelemeijer 

 Myrna Snoek (voorzitter) 

 

Vergaderingen van OR en MR zijn openbaar, 

iedereen is van harte welkom actief te  

komen mee luisteren en mee te praten. 

Uitnodigingen en agenda’s verschijnen in de 

Ruimtepost en staan op de website. 

 

Schoolbestuur 
’t Ruimteschip is een van de  

22 scholen van schoolbestuur: 

 

SKO West-Friesland is bereikbaar via het be-

stuurskantoor: 

Kerkstraat 79 

1687 AM Wognum 

tel. 0229 – 544810 

e-mail : info@skowf.nl 
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