
 

Belangrijke data: 
9 januari  `  : Start thema: Zo was het vroeger 
12 januari    : 14.15 uur proosten op de 100ste leerling 
12 januari    : groep 4/5 GEEN gym 
15-19 januari    : meedraaiweek gym 
15-19 januari    : toets week CITO 
22-26 januari    : toets week CITO 
25 januari    : informatieavond geïnteresseerde ouders 
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  
 

Beste ouders,   
Zo de eerste dag na een heerlijke vakantie zit er weer 
op. Wij hebben een inspirerende en leerzame dag 
gehad over The Leader in Me. 
 
We beginnen deze periode weer met de 8 weken 
cyclus. Dat betekent dat we in 8 weken de 7 
gewoonten weer uitgebreid gaan behandelen. Het 
boek: Happy Kids speelt daar weer een belangrijke rol 
bij.   
 
We hebben weer een feestje te vieren! In de maand 
november hebben we onze 100ste leerling mogen 
verwelkomen. Nu vonden we deze maanden niet 
geschikt om nog een extra feestje te vieren. Dat gaan 
we aanstaande vrijdag doen.  We maken gelijk 
gebruik om te proosten op een goed 2018 en de 100ste 
leerling. Dit doen we van 14.15-14.30 uur op het schoolplein en daar nodigen wij u en 
anderen van harte bij uit (hierdoor heeft groep 4/5 geen gym). 
Wie is nu die 100ste leerling………………Emma Smeets in groep 4/5 
 
Komt u ook met ons proosten? 
 
Met vriendelijke groet, 
Mayke van den Berg 
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Personeel 
 Juf Samantha is weer volledig hersteld en zal weer aanwezig zijn voor de 

gymnastieklessen. 
 Juf Mandy zal 9 maart met verlof gaan. Wij hebben een goede vervangster 

gevonden. Juf Alice zal in de komende periode kennis komen maken en zich voor 
bereiden op de groepen. Wij zijn erg blij en wensen juf Alice een goede en leuke tijd 
op De Zeeraket. 

 

Welkom 
De afgelopen weken zijn er weer nieuwe leerlingen gestart op De Zeeraket.  
Wij verwelkomen: 
9-1 Sophia Echrafi groep 1A 
9-1 Jeiël Refos groep 1B 
9-1 Sem Belmer groep 1B 
9-1 Sem ter Riet groep 1B 
9-1 Indy-Lynn de Nie groep 5 
9-1 Ayshania Lachmipersad groep 1A 
9-1 Anne Meulstee groep 4 
9-1 Roxèn Woltering groep 3 
9-1 Norah Amir groep 5 
9-1 Fleur Boer groep 4 
9-1 Quinn Boer groep 1A 
9-1 Maram Ben Amar groep 3 
 
Wij wensen hen allen een mooie en leerzame tijd toe op De Zeeraket. 
 
Bijna alle groepen zijn op dit moment vol, en toch hebben we nog meer leerlingen op de 
lijst staan. We zullen dan ook op 12 februari starten met een nieuwe groep 1C. De leerlingen 
die in deze groep komen krijgen daarvoor nog een individuele uitnodiging. 
We zijn al druk bezig met de invulling van komend schooljaar, denkt u er aan om uw 
jongste kind(eren) in te schrijven? 
 

Kerstdiner 
Wat hebben we genoten van al die mooie en lieve kinderen tijdens het kerstdiner. Er is 
behoorlijk veel gegeten en genoten van elkaar. Een mooi moment om op terug te kijken. 
 

 
 



 

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 2: begin met het einde voor ogen.  
De basis is dat je verantwoordelijkheid wil nemen voor je eigen leven, wat in eigenschap 1 
omschreven werd als pro activiteit. Hier in gewoonte 2 gaat het voornamelijk over richting 
geven aan alle aspecten van je eigen leven. Als je hier geen verantwoordelijkheid voor wil 
nemen en niet bereid bent zelf te kiezen dan heb je dus geen basis om mee te werken.  
Het is gemakkelijk om de verantwoordelijkheid of schuld bij een ander te leggen. Maar 
daar kom je natuurlijk niet ver mee. Als je wil groeien, ben jij de enige die daar wat aan kan 
doen. En door dit toe te passen ga je ontdekken dat het eigenlijk wel leuk is om je eigen 
leven in handen te hebben en zelf verantwoordelijk te zijn voor jouw daden en projecten! 
Iets waar je trots op kunt zijn. Covey stelt dat effectieve mensen werken (en leven) met een 
duidelijk doel voor ogen. Een voorbeeld ter verduidelijking.  
Stel dat je alle moeite doet om een ladder te beklimmen, maar pas na een tijd merkt dat 
hij tegen de verkeerde muur staat. Dan ben je wel actief bezig geweest, maar niet effectief. 
Als je eerst had gekeken naar welke ladder je wilde beklimmen, had je deze tijdverspilling 
kunnen vermijden. Begin dus met een duidelijk beeld van het einddoel, pas dan kan je 
effectief te werk gaan.  
Covey benoemt dit al het ‘principe van twee scheppingen’. Je kan het vergelijken met de 
bouw van een huis. De eerste stap is het voorstellen van het plan en visualiseren van het 
afgewerkte huis. Daarna volgt pas de stap van de uitwerking. Zonder duidelijk plan ga je 
veel minder effectief te werk en kom je veel onverwachte problemen tegen. Veel ouders 
die zelf hun huis hebben gebouwd, hebben laten bouwen of hier mee bezig zijn, herkennen 
dit.  
Hetzelfde geldt ook voor je eigen leven: hoe beter je het eindresultaat (het doel) hebt 
uitgewerkt en gevisualiseerd, hoe effectiever je te werk kan gaan.  
 
 



 

Thema: Zo was het vroeger 
Morgenmiddag zullen we naar aanleiding van een 
verhaal/toneel bij de leerlingen het nieuwe thema 
introduceren. Wanneer u morgen de school binnen komt zult 
u de thema tafel zien staan. De groepen hebben allemaal een 
stukje van de tijdlijn. Dit thema zal ook jaarlijks terugkomen 
(mogelijk onder een andere titel). Dit is belangrijk zodat de 
leerlingen in 8 jaar basisschool de gehele tijdlijn aangeboden 
krijgen in chronologische volgorde. 
 
Dat betekent: 
Groep 1-2 : dinosaurussen  
Groep 3 : oertijd 
Groep 4-5 : jager en boeren t/m steden en staten 
Groep 6-7-8 : ontdekkers en hervormers t/m burgers en stoommachines  
Mocht u materialen, informatie etc. hebben die past bij een van deze onderdelen dan 
horen wij het graag. 
 

Wist u dat? 
 U ziekmelden via Digiduif moet doen? 
 We graag het volgende deel van de ouderbijdrage ontvangen? Dat op 

NL42|INGB0007524330 tav 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. 

 Wij vrijdag het Zeeraketlied zullen zingen en u deze ook kunt oefenen? U vindt het 
lied(en muziek) op de website van de school 
 
 
 

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


