
 

Belangrijke data: 
21 maart  : groep 1-3 Bezoek educatie boerderij 
27 maart-7 april : inschrijven Avond4daagse 
30 maart  : informatieavond geïnteresseerde ouders 
4 april   : groep 5-6 bezoek Archeon (8:30-16:15 uur) 
6 april   : afsluiting thema: Het boerenleven 
12 april   : Paasontbijt, informatie volgt 
13 april   : CAO dag, leerlingen vrij 
14 april   : Goede vrijdag, leerlingen vrij 
21 april   : Koningsspelen 
24 -28 april  : Vakantie 
 

Beste ouders, 
Wat heb ik gisteren genoten van onze leerlingen uit groep 5&6. Na een aantal lessen 
meegedaan aan het Almeerse schaaktoernooi. Ze hebben gisteren 7 rondes lang 
geschaakt tegen 7 verschillende teams en wat hebben ze het goed gedaan. Ik ben dan 
ook enorm trots op ze. Al eerder heb ik aangegeven dat we op school vanaf groep 4 
starten met wekelijkse schaaklessen. Uiteraard kunt u daarbij assisteren als u dat leuk 
zou vinden. 
 
In deze flessenpost informatie over de avond4daagse, veel van dit soort evenementen 
zullen dit jaar allemaal voor het eerst gebeuren. Ik ben blij met het enthousiasme van u 
als ouder om het samen met ons vorm te geven. 
 
Met vriendelijke groet, 
Mayke van den Berg 
 
Thema Het boerenleven  
Het boerenleven draait volop. De leerlingen leren ontzettend veel met elkaar. Vandaag 
had groep 1-2 een circuit over het thema, met de peuters van De Zeeraket, mooi om zo 
de doorgaande lijn in te zetten.  
Groep 3 zal (dit thema) in de middagen les krijgen van juf Mayke. Op deze manier 
proberen we  inhoudelijk nog een stapje verder te komen. 
Houdt u de datum van de afsluiting in uw gedachten? Want ik en er van overtuigd dat 
beide groepen (groep 1-3 en groep 5-6) iets unieks gaan vertonen. 
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Avondvierdaagse  
Als Zeeraket gaan wij meelopen tijdens de avond4daagse in Almere Poort. De naam doet 
het al vermoeden en wellicht herinnert u het zich nog van vroeger, een week langs 
gezellig met elkaar lopen en zingen. 
We hopen dan ook dat er zoveel mogelijk leerlingen van De Zeeraket meelopen. 
Een aantal feiten op een rijtje: 
Data: maandag 29 mei- 1 juni    
Inschrijven: 27 maart- 6 april 
Afstand: 5 kilometer 
Inschrijfkosten: €6,- 
Verantwoordelijkheid: bij een volwassenen 
Zichtbaar: we lopen als school met de schoolhesjes 
Laatste dag: uitreiking van de medailles en inleveren van de hesjes 
Leerkrachten: De juf en meester zullen niet elke dag lopen, maar er zal iedere dag 
iemand van school meelopen voor de gezelligheid. 
 
In de bijlage vindt een aanmeldformulier voor de avond4daagse. 

The Leader in Me 
De 7 gewoontes van Covey!  
Stephen Covey heeft het gedachtengoed rond de 7 gewoontes 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 einddoel 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 – maar éérst het belangrijkste! Begin met het einde voor ogen.  

Welkom 
Er zijn in de afgelopen 3 weken 5 nieuwe leerlingen gestart.  
Wij wensen hen veel leerplezier op De Zeeraket 
toe.  
Van harte welkom: 
Ethan Genin groep 2 
Eloïse van Lith groep 1 
Luca Harmsen groep 6 
Isabel Keckeis groep 1 
Gigi Samito groep 1 
 
 

Wist u dat? 
 Wij altijd op zoek zijn naar experts? Mocht u zelf iets kunnen betekenen of iemand 

weten dan houden wij ons aanbevolen. 
 Wij op zoek zijn naar personen die een workshop kunnen en willen geven tijdens 

de Koningsspelen? 
 Het volgende thema, een tussenthema is van twee weken met als titel: Sport! 

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


