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Belangrijke data 

28 september: Groep 4-8 naar het Nieuwland museum 

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

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

5 oktober : start Kinderboekenweek/thema: ‘Grootmoederstijd” 

14 oktober : cao dag, leerlingen vrij 

17-21 oktober: Herfstvakantie 

24 oktober : Studiedag 

 

     

Beste ouders/verzorgers, 

De derde flessenpost die u ontvangt van de school. We zijn druk bezig met de ouderportal. 

Vanaf dat moment kunnen wij daar alles vanuit versturen, maar ook de foto’s plaatsen van 

school. 

 

Vandaag hebben zijn de leerlingen voor het eerst gaan gymmen in de grote gymzaal 

(Europaschool). Dit is ontzettend goed gegaan en iedereen heeft zich optimaal kunnen 

bewegen. Vanaf volgende week vragen wij u om uw kind(eren) af te zetten bij de gymzaal. 

Daar is dan de leerkracht aanwezig om de leerlingen op te vangen. Zo maken we optimaal 

gebruik van de tijd. 

Waar? Achterzijde Europaschool, glazen deur. Meester Erik of Juf Marieke zal u en de 

leerlingen buiten bij de deur opvangen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Mayke van den Berg 

 

Welkom 

We hebben weer nieuwe leerlingen op De Zeeraket.  

Van harte welkom: 

Aydin Dijo    groep 1-3  

Floortje Roersma  groep 4-8  

Thijmen Roersma  groep 1-3 

In totaal zijn er 11 leerlingen ingeschreven en 8 op school aanwezig. 
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Studiedagen 

Afgelopen week zijn de leerlingen 2 dagen vrij geweest en zijn wij hard aan het werk 

geweest. De eerste dag hebben we, andere (The Leader in Me) scholen bezocht. We 

hebben dat naast onze visie gezet en van daaruit gaan we weer verder. 

De tweede dag zijn we aan de slag gegaan met het groepsplan en groepsoverzicht. Dat zijn 

documenten waarin de leerkrachten de leerlingen in kaart brengen en aan de hand daarvan 

hun onderwijs aanbod vaststellen. Ook zijn we op bezoek geweest bij KinderCentrumAlmere. 

Goed om te zien hoe iedereen werkt, dat maakt de samenwerking optimaal. 

Al met al twee zinvolle dagen, waarin er hard gewerkt is. 

 

Thema- afsluiting 

Na elk thema zullen de leerlingen dit afsluiten. U en andere geïnteresseerde zijn van harte 

welkom daarbij aanwezig te zijn. Elk thema zal op een andere manier worden afgesloten, 

passend bij het betreffende thema.  

Donderdag vanaf 14:15 uur bent u van harte welkom. 

 

Thema : “Grootmoederstijd” 

Het thema past bij de komende Kinderboekenweek en zal geschiedenis georiënteerd zijn. 

Groep 1-3 : opa’s en oma’s 

Groep 4-8 : de jaren ‘50 en ‘60 

Het zou heel fijn zijn om materialen te hebben in de groepen die bij die tijd horen. Te denken 

valt aan een oude telefoon, grote schoolplaat, speelgoed van vroeger, boekjes etc. 

Kijkt u met ons mee? 

 

 

Wist u dat? 

 We in beide groepen nu een digitaal schoolbord hebben? 

 Alle methoden draaien zoals we willen? 

 KinderCentrumAlmere zal 5 oktober ook aanwezig zijn. 

 We deze week een keukenblok (teamruimte) en een wasbak (gr 1-3) krijgen? 

 

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

Volg ons op Facebook : @DeZeeraket 


