
 

Belangrijke data: 
28 september   : studiedag, leerlingen vrij 
1 oktober   : studiedag, leerlingen vrij 
5 oktober   : Dag van de leraar 
16 oktober   : Afsluiting thema 14.00-14.30 uur 
16 oktober   : 19.30-20.30 uur bijeenkomst VO groep 7-8 
19 oktober   : CAO dag, leerlingen vanaf 12 uur vrij 
22-26 oktober  : herfstvakantie 
29 oktober   : CAO dag, leerlingen vrij 
 

Beste ouders/verzorgers, 
Afgelopen weken hebben in het teken gestaan van kennismaken 
en groepsdynamieken. Het is dan ook erg fijn om te constateren 
dat in iedere groep er al een echt ‘groepsgevoel” gaat ontstaan. 
In de groepen zijn ze bezig met het maken van een 
klassenmissie. Wie willen wij zijn en welk gedrag hoort daar dan 
bij? Wanneer deze is gemaakt komt de klassenmissie onder het 
naambordje van de groep te hangen op de gang. Leuk om eens 
een rondje te lopen om te zien wat iedere groep heeft bedacht. 
 
Groep 7-8 heeft vorige week genoten van een heerlijk kamp. Op 
een boerderij hebben de leerlingen genoten van allerlei 
activiteiten en een geweldige bonte avond. Tijdens de bonte 
avond hebben we bezoek gehad van een nieuwe juf (juf Erica ) 
en meest (meester Sammie. Zij hebben het spel wat de 
leerlingen hebben gespeeld overdag ook even gedaan. 
 
Aanstaande vrijdag en maandag zijn de eerste studiedagen 
(leerlingen zijn vrij) over The leader in Me. Ik kijk daar nu al naar 
uit.  
 
Met vriendelijke groet, 
Mayke van den Berg 
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Welkom 
De afgelopen weken zijn er weer nieuwe 
leerlingen gestart op De Zeeraket.  
Wij verwelkomen: 
Benjamin Mannane groep 1-2d 
Rufaida Mannane groep 6 

 

Schoolplein 
Graag wil ik u vragen om met uw kinderen te bespreken dat de fietsen in het fietsenrek 
geplaatst worden. Dit voorkomt beschadigingen aan de fiets, maar zorgt er ook voor dat 
er meer speelruimte overblijft tijdens de buitenspeelmomenten. 
 
Tevens wil ik u vragen of u voordat u of uw kind(eren) het schoolplein betreden af te 
stappen van de fiets. Ook pas na het verlaten van het schoolplein weer op de fiets stappen. 
Dit voorkomt ongelukken. 
 

Extra kleding 
De kleutergroepen zijn op zoek naar extra kleding. 
We hebben vooral lange broeken (maat 104, 110 en 116) en ondergoed (jongens nodig). 
 
Thema: Werken aan je talent! 
In alle groepen zijn de expertlessen van start gegaan. Zo goed om te zien dat hierdoor het 
onderwijs zoveel betekenisvoller wordt. Zo zijn er dramalessen en natuurlessen te vinden in 
de school. Ook zijn de eerste educatieve uitstapjes geweest. De leerlingen van groep 1-2 
gaan allemaal naar museum PIT. Het is van groot belang dat wij op u kunnen rekenen 
m.b.t. het begeleiden van en naar de educatieve uitstapjes. Wij hebben u daar echt bij 
nodig. Graag kijken naar de mogelijkheden. 
 
Op dinsdag 16 oktober van 14.00-14.30 uur zal de afsluiting plaatsvinden, houdt u daar 
rekening mee? Zorgt u dat er iemand tijdens deze afsluiting aanwezig is voor uw 
kind(eren)? De afsluiting hoort bij het leerproces van uw kind(eren). Ik zie ik u (of iemand 
anders) dan graag. 
  

Ouderbijdrage 
In de eerste Flessenpost heb ik u gevraagd om de ouderbijdrage over te maken. Vele van 
u hebben dit inmiddels gedaan. Wilt u ervoor zorgen dat u vóór 15 oktober het gehele 
bedrag of het eerste gedeelte ( €75,-) heeft overgemaakt? 
 
Dit kunt u doen naar NL42INGB0007524330 t.a.v. OR De Zeeraket en onder vermelding van 
de naam van uw kind(eren) en de groep(en).  Wanneer u in andere termijnen wilt betalen 
dan graag in overleg met juf Mayke.  
 



 

Wist u dat? 
 Er bij de ingang een bak voor lege batterijen staat? 
 Kamp een geweldige ervaring was voor iedereen? 
 De leerlingen om 8.30 uur in de klas moeten zijn? 
 De OR en Mr zich in de volgende Flessenpost zullen voorstellen? 
 Dat het belangrijk is dat u op tijd uw zoon of dochter inschrijft? 
 

 
 
 

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


