
 

Belangrijke data: 
14 en 16 november   : 3de en 4de ronde Mad Science 
17 november    : Sint versieravond 19.00-21.00 uur  
5 december  `  : Sinterklaasviering 
6 december    : CAO dag, leerlingen vrij 
6 december    : Kerst versieren vanaf 19.00 uur 
14 december    : afsluiting thema 
20 december    : Kerstdiner 
21 december    : CAO dag vanaf 12 uur leerlingen vrij 
22 december    : CAO dag, leerlingen vrij  
 

Beste ouders, 
Wat fijn om te zien dat er zoveel ouders hebben 
meegedraaid tijdens de meedraaiweek rekenen. Ik hoop 
dat u het interessant heeft gevonden en de volgende 
keren weer aanwezig zult zijn.   
 
Een drukke periode, maar ook een hele leuke periode is 
in aantocht. De leerkrachten, samen met de ouderraad , 
zijn al ontzettend druk met het bedenken van de 
activiteiten en alles wat daarbij hoort. Zoals in de 
kalender staat hebben we twee avonden waarop we uw 
hulp hard nodig hebben, de versieravonden.  
Vele handen maken licht werk.  
U komt toch ook? 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Mayke van den Berg 
 

Welkom 
De afgelopen weken zijn er weer nieuwe leerlingen 
gestart op De Zeeraket.  
Wij verwelkomen: 
Jeremy Man groep 1-2a 
Julia Rovers groep 1-2b 
Benjamin  v/d Hurk groep 1/2b 
Sem Pieterse groep 4 
Emma Smeets groep 4 

 
Wij wensen hen allen een mooie en leerzame tijd toe op De Zeeraket. 
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Sint versieravond 
Zoals u heeft gezien vinden wij het ontzettend belangrijk dat de omgeving van de 
leerlingen past bij het thema. Zo natuurlijk ook bij Sint en Kerst. Deze twee thema’s willen 
wij graag gezamenlijk met u voorbereiden. Op 18 november komt Sinterklaas aan in 
Nederland en dan is het natuurlijk geweldig wanneer de kinderen maandag op school 
komen de school helemaal omgetoverd is.  
Dus zullen wij vrijdagavond 17 november vanaf 19 uur hard aan het werk gaan om de 
school in sfeer te brengen. Aangezien wij een nieuwe school zijn, zal er veel gemaakt 
moeten worden en hebben we uw hulp meer dan hard nodig. Dus u komt toch ook? 
 
Door de samenstelling van de groepen hebben we er dit jaar voor gekozen om groep 4/5 
nog niet mee te laten doen met surprises. Alleen groep 6-7-8 zal dit jaar surprises maken. 
Het verzoek om dit te bespreken met uw kind(eren). Het is belangrijk dat groep 4 nog het 
Sint gevoel kan beleven. 
 
 
Thema: Hoe wordt het gemaakt? 
We zijn in alle groepen druk bezig met het thema. De groepen vullen deze allen anders in, 
de groepen 1-2 hebben het heel breed over iets maken, groep 3 heeft het over ‘Hoe wordt 
het eten gemaakt?’ De groepen 4-8 hebben het over ‘Hoe wordt (stop-motion) film 
gemaakt?’ 
 
In de groepen zie je langzaamaan het thema ook zichtbaar worden in de klas. Mooi om te 
zien. 
Het thema zal op 14 december worden afgesloten. Het zal een heus spektakel worden. 
Houd de middag vanaf 14.30 uur beschikbaar, verdere informatie volgt later. 
  

Wist u dat? 
 Wij op zoek zijn naar kunst kerstbomen en versieringen? 
 Ze weer ontzettend aan het controleren zijn bij het parkeren van de auto’s? 
 Wij de 100ste leerling in januari verwachten? 
 We hopen dat iedereen een leuke Sint Maarten heeft gehad? 
 De buik van juf Mandy steeds dikker aan het worden is? 

 
 
 

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


