
 

Belangrijke data: 
29 januari    : eerste expertles gr 4-5 
30 januari    : educatief uitstapje, Het Archeon gr 4-5 
     : eerste expertles gr 6-7-8 
31 januari    : eerste expertlessen gr 1-2 
1 februari    : rapportplanner uw kant op. 
7 februari    : educatief uitstapje, Scheepsvaartmuseum gr 6-7-8 
12 februari    : rapport ophalen 
13-14 februari    : rapportgesprekken 
16 februari    : CAO middag, leerlingen vanaf 12 uur vrij 
21 februari    : afsluiting thema: Zo was het vroeger  
26 februari- 2 maart   : voorjaarsvakantie 
 

Beste ouders,   
Wat was het een mooi moment om gezamenlijk met u te proosten! Dank  daarvoor. 
De Cito periode ligt alweer achter ons. Op dit moment zijn de leerkrachten druk bezig met 
het analyseren van de resultaten. De resultaten zullen met u tijdens het rapportgesprek 
besproken worden. 
We kijken dan naar de leerlijn van uw kind en de daarbij behorende verwachtingen.  
 
De afgelopen week waren er samen met mij veel leerlingen ziek. Deze leerlingen zullen 
mogelijk hun toetsen nog moeten inhalen. We gaan ervoor om alles af te ronden voor de 
rapporten. 
 
De eerste expertlessen zijn vandaag 
van start gegaan. Zo goed om te zien 
dat externen iets extra’s kunnen 
brengen aan de leerlingen. Houdt u 
vooral alle gangen in de gaten. Een 
ding weet ik zeker, de afsluiting zal er 
prachtig uit komen te zien. 
 
Met vriendelijke groet, 
Mayke van den Berg 
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The Leader in Me 
De 7 gewoontes van Covey!  
 
Stephen Covey heeft het gedachtengoed rond de 7 gewoonten ontwikkeld. 
Gewoontes zijn dingen die wij herhaaldelijk doen. Het grootste deel van de 
tijd zijn we er ons niet van bewust dat we ze doen. We functioneren vooral 
“op de automatische piloot”. Sommige gewoontes zijn effectief, sommige 
zijn ineffectief en anderen doen er niet echt toe. Afhankelijk van wat ze zijn, 
zullen onze gewoontes ons maken of breken. We worden wat we 
herhaaldelijk doen. Een gewoonte ontstaat wanneer je kennis, vaardigheid 
en streven combineert. Kennis is het theoretische deel: wat moet er gedaan 
worden en waarom. Vaardigheden staan voor hoe iets moet worden gedaan.  
Streven is de motivatie, de wil om het te doen. 
 
De eerste 3 gewoontes (1. wees proactief, 2.begin met het einde voor ogen en 3.belangrijke 
zaken eerst) vallen in de categorie “overwinningen op jezelf”. De volgende 3 gewoontes (4. 
denk win-win, 5. eerst begrijpen dan begrepen worden en 6. synergie) passen onder het 
kopje “overwinningen met de omgeving. De laatste gewoonte (7. houd de zaag scherp) 
gaat over het onderhouden van de eerste 6. 
 
In deze Flessenpost gewoonte 3: Belangrijke zaken eerst.  
Soms zijn er dingen die gewoon moeten omdat ze echt heel belangrijk zijn. Soms kun je 
belangrijke dingen ook uitstellen. Dat is niet zo slim. Belangrijke dingen uitstellen kan heel 
snel problemen geven. Als een kind liever eerst gaat spelen en dan pas zijn huiswerk doet, 
is hij/zij vaak veel te moe of heeft te weinig tijd meer omdat het bedtijd is. Het lukt dan niet 
om het huiswerk te doen. Dan heb je de volgende dag echt een probleem. Buikpijn omdat 
je bang bent voor de reactie van de juf/meester, of bang voor een slecht resultaat. Het 
voelt veel beter om belangrijke zaken goed voor elkaar te hebben. Dus die eerst! Een 
planning maken kan goed helpen. Dit geldt ook na schooltijd. Leer bij kinderen de 
gewoonte aan dat belangrijke zaken gepland moeten worden. Het werken met een 
duidelijke dag- en weekplanning geeft rust (het brein houdt van regelmaat) en zorgt 
ervoor dat de belangrijke dingen ook daadwerkelijk gebeuren. Het gaat dan niet alleen om 
huiswerk, maar ook om sporten, het verzorgen van huisdieren etc. Het aanleren van 
plannen is niet moeilijk. De mindset die erbij hoort is wat lastiger: omarm dat jij de regie 
hebt over de dag in plaats van andersom. Blijf trouw aan jouw planning! Laat je niet 
afleiden. Als je niet trouw bent aan je planning, vraag je dan af wat daar de gevolgen van 
zijn. Wat wil je in ieder geval doen? Daaromheen kun je nog allerlei andere dingetjes doen  
 

Meedraaiweek gym 
Vele van u hebben in de meedraaiweek gymnastiek mee gedaan. Meedraaien is belangrijk 
voor u, uw kind(eren) en school. Op deze manier blijft u betrokken bij de school en weet u 
hoe het er aan toe gaat. Omdat u zo betrokken bent, heeft dat positief effect op uw 
kind(eren), zij voelen deze oprechte betrokkenheid en zullen daardoor met een “veiliger” 
gevoel  op school aan het werk zijn. Geen school zonder u! 



 

Het was zo druk dat juf Samantha geen tijd heeft gehad om foto’s te maken. Dat is een 
goed teken. Op naar de volgende meedraaiweek. 

 
Thema: Zo was het vroeger 
Het thema loopt op volle toeren….. De school verandert al helemaal. Het opvallendste is de 
lange lijn op de grond. Is u die al opgevallen? Vraagt u eens aan uw kind(eren) wat deze 
betekent. 
 
De expertlessen en de educatieve uitstapjes zijn gepland en sommige al gestart. Zo fijn dat 
de leerlingen zo op verschillende manieren in contact komen met het thema. Hierdoor is 
het onderwijs veel rijker dan alleen een paragraaf uit een boek. 
 
Morgen starten de expertlessen in groep 1-2 het is verstandig om uw kind(eren) oude 
kleding aan te doen. 

 

 

 

 

 

 

 

Ouderbijdrage 
Dit is het moment om het tweede deel (indien u in termijnen betaalt) de ouderbijdrage 
over te maken. We hebben deze gelden enorm hard nodig om het onderwijs vorm te 
geven zoals we voor ogen hebben.  Graag overmaken naar NL42INGB0007524330 t.a.v. 
OR De Zeeraket onder vermelding van de naam van uw zoon/dochter. Wanneer uw 
zoon/dochter pas gestart is ontvangt u hierover een aparte mail. 
 

Wist u dat? 
 De helft van het personeel in februari jarig is? 
 De informatieavond goed bezocht is? 



 

 Wij heel graag al uw (oude) overhemden ontvangen? 
 Groep 6-7-8 onder de indruk was van de moord op Willem van Oranje? 
 Ook de leerkrachten, net als de leerlingen, een WBD (waanzinnig belangrijk doel) 

hebben? 
 
 
 

Wilt u ook gedurende de week op de hoogte gehouden worden? Volg ons op Facebook : @DeZeeraket 


