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Belangrijke data 

12 september: TSO gedraaid door Kindercentrum Almere (KCA) 

19 september: studiedag leerlingen vrij  

20 september: studiedag leerlingen vrij 

28 september: afsluiting thema: “Puur Natuur “ vanaf 14:15 uur 

5 oktober : informatieochtend 8:30-12:00 uur 

5 oktober : start kinderboekenweek/thema: ‘Grootmoederstijd” 

     

Beste ouders/verzorgers, 

De eerste twee weken zitten er op. Wat hebben de leerlingen al veel geleerd. Van rekenen 

t/m het vangen van een waterschorpioen. Mooi om te zien dat de sfeer in de school zo 

positief is. Dat zorgt voor de juiste houding van leerlingen, ouders en leerkrachten. 

 

De afgelopen week hebben er zich weer vier leerlingen ingeschreven. Ik merk dat De 

Zeeraket nog niet echt bekend is bij (andere)ouders. Dat is jammer, vandaar dat we op  vijf 

oktober een informatieochtend voor geïnteresseerde ouders/belangstellenden houden. Geef 

het aan bij uw buren/vrienden en familie, dan ontmoet ik ze graag de vijfde.  

 

Vorige week zijn Leo en Renate (Kindercentrum Almere) samen met mij  tot een 

samenwerkingsovereenkomst gekomen. Goed nieuws! Meteen hebben we dit omgezet naar 

handelen. Meester Cas zal vanaf vandaag de tussenschoolse opvang(TSO) draaien voor de 

leerlingen van De Zeeraket. De eerste reacties zijn zeer positief.  Ook zal er een peutergroep 

gerealiseerd worden en de mogelijkheid voor een eigen thema BSO. Ik houd u daarvan op 

de hoogte. 

 

Met vriendelijke groet, 

Mayke van den Berg 

 

Welkom 

We hebben weer nieuwe leerlingen op De Zeeraket.  

Van harte welkom: 

Arkan El Morabet   groep 1-3 

Aydin Dijo    groep 1-3 (vanaf okt) 

Floortje Roersma  groep 4-8  

Thijmen Roersma  groep 1-3 
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De groepsinformatie 

U heeft de afgelopen twee weken de groepsinformatie ontvangen. We hebben besloten deze 

af te wisselen met de nieuwsbrief. Zodat er geen onnodige overlap zal ontstaan. 

 

Overblijf/TSO 

Zoals u eerder heeft gelezen is er een samenwerking ontstaan tussen Kindercentrum Almere 

(KCA) en De Zeeraket. KCA zal de financiën van de TSO op zich gaan nemen. U ontvangt 

van hen een factuur voor de afgenomen dagen. Dit zijn de dagen dat de school open is. Op 

de dagen dat er een cao/studiedag is zal er geen financiële bijdrage zijn.  

 

Wist u dat? 

 We telefonisch bereikbaar zijn op 036-7670221? 

 We morgen de vormgever op bezoek krijgen voor de “nieuwe” huisstijl? 

 We nog enthousiaster zijn dan we al waren? 

 De bioloog nog vier vrijdagen komt? 

 Er een aquarium, met de zelf gevangen dieren, in groep 1-3 staat? 

 

Wilt u ook gedurende de week op de hoogte gehouden worden? 

Volg ons op Facebook : @DeZeeraket 


