
 

Belangrijke data: 
5 december  `  : Sinterklaasviering 
6 december    : CAO dag, leerlingen vrij 
6 december    : Kerst versieren vanaf 19.00 uur 
14 december    : afsluiting thema na schooltijd!! 
20 december    : Kerstdiner 
21 december    : CAO dag vanaf 12 uur leerlingen vrij 
22 december    : CAO dag, leerlingen vrij  
 

Beste ouders,   
Oh kom maar eens kijken, wat er allemaal in school gebeurt…… 
Wat gebeuren er allemaal leuke activiteiten in de school. De groepen 4-8 zijn naar Het 
Beeld  & Geluid museum geweest, passend bij het thema ”Hoe wordt het gemaakt?” De 
groepen 1-3 zijn afgelopen vrijdag naar het Pietendorp geweest. Twee activiteiten die 
echt horen bij De Zeeraket. Van binnen naar buiten leren. 
 
Op dit moment komen er te veel ouders te laat 
op school. Dat is vervelend voor de leerlingen 
en de leerkracht. Graag zorgen dat uw 
kind(eren) om 8.30 uur klaar zitten in de klas. 
 
Op 14 december staat de afsluiting van het 
thema gepland, verderop in de Flessenpost 
daar meer over……….. 
 
Tijdens het kerstdiner zullen juf Elke en ik 
buiten op het schoolplein staan met een 
warme vuurkorf en een hapje en drankje. 
schuift u bij ons aan?                     Groep 6-7-8 leest groep 1-2 voor 

 
 
Met vriendelijke groet, 
Mayke van den Berg 

Personeel 
 Juf Samantha is afgelopen donderdag geopereerd aan een acute 

blindedarmontsteking. De operatie is goed gegaan. We wensen juf Samantha een 
voorspoedig herstel. 

 We zijn druk met het voeren van sollicitatiegesprekken voor de vervanging van juf 
Mandy. Wanneer we daar meer over horen dan laten wij dat weten. 
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Welkom 
De afgelopen weken zijn er weer nieuwe leerlingen gestart op De Zeeraket.  
Wij verwelkomen: 
Raphaël Bourne  groep 1-2b 
Julia Rovers  groep 1-2b 
Luna Ferreira  groep 1-2b 
Mila Ferreira  groep 3 
Senna Ferreira groep 4-5 
Dylan Monte  groep 1-2a 
Kees Alblas  groep 1-2b 
Noà Rumpin  groep 3 
Eveah Rumpin  groep 4-5 
Shane Blue  groep 4-5 
Wij wensen hen allen een mooie en leerzame tijd toe op De Zeeraket. 
 
Zoals u ziet neemt het leerlingenaantal toe. In de groepen 4-8 ( we hebben nog een aantal 
leerlingen voor deze groep op de lijst staan) is er voor dit schooljaar daarom geen ruimte 
meer om nog in te stromen.  
 

Kerst versieravond 
Vindt u de school ook niet mooi versierd in het Sinterklaasthema? Dit met dank aan alle 
hulpouders. Woensdagavond hebben wij u weer nodig. We zullen dan de school weer 
omtoveren in het Kerstthema. Dit brengt altijd veel werk met zich mee. Bomen in elkaar 
zetten valt namelijk altijd tegen….We hebben u dan ook hard nodig. 
Woensdag 6 december vanaf 19 uur bent u meer dan welkom om het team te komen 
helpen met versieren. 
 

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 meer informatie over gewoonte 1:  
Wees proactief: 
Proactief zijn betekent dat je de 
verantwoordelijkheid neemt voor je eigen leven. 
Wij kiezen ons gedrag en zijn verantwoordelijk 
voor die keuze in plaats van dat ons gedrag 
veroorzaakt wordt door anderen of door de 
omstandigheden. 
Proactieve mensen geven daarom niet 
omstandigheden, voorwaarden, opvoeding of 
andere mensen de schuld van hun gevoelens, 
gedachten of gedrag. Zij weten dat zij zelf die 
gevoelens, gedachten en gedragingen kiezen en 
dat ze dus zelf verantwoordelijk zijn. 
Tussen de acties van anderen (wat die anderen 
doen of zeggen) en onze reactie is een opening, 
een vrije ruimte, een pauzeknop. Proactieve mensen gebruiken deze ruimte. Zij begrijpen 
dat je niet kunt bepalen wat anderen doen, dat je de omstandigheden moet nemen zoals 
ze zijn. 
Voorbeelden van reactief taalgebruik en proactief taalgebruik: 
Reactief proactief 
-Ik kan niets doen -Wat zal ik nu doen 

 
-Zo ben ik nu eenmaal -Ik kan veranderen van houding 
-Hij/zij maakt me zo kwaad -Ik beheers mijn gevoelens 

 
-Ze zullen het nooit toestaan -Misschien kan ik ze overtuigen 
-Ik moet het doen -Ik kies de beste reactie 

 
-Ik kan het niet -Ik kies / ik wil 

 
-Als hij/het nou eens -Wat ik ga doen is .. 

 
-Als ik maar meer tijd had -Wat ga ik doen in de beschikbare tijd 

 
 
Thema: Hoe wordt het gemaakt? 
Dit thema is alweer bijna ten einde. |er is een mooie koppeling gemaakt naar Sinterklaas 
en Kerst. Zoals bij elk thema is er bij dit thema ook een afsluiting. Het is belangrijk dat 
leerlingen leren te presenteren. Dat kan op verschillende manieren, een daarvan is een 
heuse opvoering…..die staat voor 14 december gepland. 
 



 

Voor uw agenda: alle leerlingen worden op 14 december om 15:45 uur verwacht bij de 
entree van het Arte College. Zij zullen met de leerkrachten en theatermakers een generale 
repetitie hebben. U bent om 16:45 uur van harte welkom om de show te komen 
bewonderen. 
 
Om alles goed te laten verlopen vragen wij u om ervoor te zorgen dat de kinderen de 
juiste kleur kleding aan hebben op 14 december. 
Dat betekent: 
Groep 1-2 : rode kleding 
Groep 3 : heksen 
Groep 4-5 : groene kleding 
Groep 6-7-8 : gele kleding  
Voor die middag zijn we opzoek naar mensen die kunnen en willen schminken en 
begeleiden van de groepen. Wilt u ons daarbij helpen? Geef u op bij juf Mayke. 
 
Alles op een rijtje. 
Wanneer : 14 december 
Waar  : Arte College 
Wie  : Leerlingen aanwezig Arte College 15:45 uur 

  Ouders/verzorgers aanwezig Arte College 16:45 uur 
Afsluiting : rond 17.30 uur 
Hulp  : schminken, begeleiden 
 

Wist u dat? 
 Wij op zoek zijn naar Kerst versieringen? 
 U ziekmelden via Digiduif moet doen? 
 Verlof aanvragen alleen via de pc kunnen? 
 De spanning heel hoog is voor belangrijk bezoek morgen? 
 Tweede termijn van de ouderbijdrage in januari is? 

 
 
 

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


