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11 oktober 2015 

 

 

Belangrijke data 

14 oktober : cao dag, leerlingen vrij 

17-21 oktober: Herfstvakantie 

24 oktober : Studiedag, leerlingen vrij 

26 oktober : eerste expertise les “dans” 

10 november : Afsluiting thema gr. 1-3 

18 november : groep 1-3 naar het “Pietendorp” 

 

     

Beste ouders/verzorgers, 

De laatste week voor de herfstvakantie is begonnen. We kunnen  terugkijken op een 

vliegende start van onze school. Elk moment dat ik binnen loop en onze leerlingen, ouders 

en leerkrachten zie, ben ik ongelooflijk trots. De sfeer is goed, de leerlingen leren veel en 

genieten van hun dagen op school. Zo hoort het te zijn! 

 

Afgelopen woensdag hadden we onze eerste informatieochtend. Deze ochtend heeft onze 

verwachtingen overtroffen. Vanaf 8:15 uur tot 12:30 uur hebben we geïnteresseerde ouders 

te woord gestaan.  

We zullen na de herfstvakantie starten met 11 leerlingen (8 in gr. 1-3 en 3 in gr. 4-8) in de 

groep en 15 inschrijvingen in totaal. Mijn prognose is dat we aan het eind van het schooljaar 

tussen de 20-30 leerlingen zullen hebben.   

 

Met vriendelijke groet, 

Mayke van den Berg 

 

Welkom 

We hebben weer nieuwe leerlingen op De Zeeraket.  

Van harte welkom: 

Fay Djojosepoetro  gr 4-8 

Abigail Gill’ard  gr 1-3 
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Op tijd beginnen 

We willen u vragen om er voor te zorgen dat de leerlingen om 8.30 uur in de klas zitten of bij 

de gymles.  

 

Thema “Grootmoeders tijd” 

Het thema is geopend door de opa en oma van meester Erik en juf Marieke. Een leuke 

manier om te starten. Groep 1-2 zal dit thema eerder afronden dan groep 4-8, dit heeft te 

maken met de aankomst van Sinterklaas. 

 

Ouderbijdrage 

We hebben een rekeningnummer van de school. Zoals u weet kent De Zeeraket een 

ouderbijdrage van €225,- op jaarbasis. Dit bedrag mag u in een keer overmaken, maar mag 

ook in drie termijnen van €75,-  : oktober, februari en mei 

Wilt u een andere manier van betalen, neemt u dan contact op met Mayke. 

U kunt vanaf vandaag het bedrag overmaken naar:  

NL42 INGB 0007 5243 30  t.a.v. OR De Zeeraket onder vermelding van de naam van uw 

kind(eren). 

Van deze ouderbijdrage kunnen wij o.a. de experts (zoals de bioloog) betalen en de 

excursies.       

  

Ouderraad/ Medezeggenschapsraad 

Er hebben zich twee ouders aangemeld om deel te nemen in de OR/MR. Mijn dank 

daarvoor. We zullen binnenkort een keer samenkomen om met elkaar de eerste afspraken te 

gaan maken. In de nieuwsbrief zullen wij van die bijeenkomsten verslag doen. 

 

Overblijf/TSO 

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

(KCA) en De Zeeraket. KCA zal de TSO en de daarbij behorende financiën 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.  

 

PSZ De Zeeraket 

Vanaf januari zal  psz “de kleine ontdekkers” stoppen met bestaan. KCA zal dan gaan 

starten met een peuterspeelzaal van 1,5 tot 4 jaar die verbonden is aan De Zeeraket (zijkant 

van het schoolgebouw). De doorgaande lijn zal daardoor gewaarborgd worden. De peuters 
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maken gebruik van onze speelzaal, maar ook meedraaien in de groep ter 

voorbereiding hoort daarbij. 

 

 

 

 

Ouderverklaring 

Om onze administratie op orde te brengen vragen wij u om een ouderverklaring in te vullen. 

U kunt deze direct op school invullen, wanneer u uw kind(eren) komt brengen of halen. 

 

Nieuws uit Poort 

Aangezien Sinterklaas en zijn Pieten over iets langer dan een maand weer in het land zijn. 

Willen wij als wijkteam Almere Poort wat betekenen voor de kinderen in Almere Poort. In 

heel Almere komen er Sinterklaaspakhuizen, wij als wijkteam Almere Poort doen hier ook 

aan mee. 

Wij willen ouders en kinderen vragen om Sinterklaas te helpen. Dit kunnen de ouders en 

kinderen doen door speelgoed een tweede leven te geven. In het Sinterklaaspakhuis kunnen 

kinderen en ouders speelgoed, boeken en dvd's inleveren, waardoor ieder kind een 

cadeautje kan ontvangen. De ouders of kinderen ontvangen een lootje voor ieder 

ingeleverde cadeau. Een paar weken later kun je dan ander speelgoed uitkiezen. 

 

U kunt ook op de hoogte blijven via https://www.facebook.com/wijkteam.almere.poort/?fref=ts  

en https://www.facebook.com/Pakhuisvansinterklaas/?hc_ref=SEARCH&fref=nf. 

 

 

Wist u dat? 

 In de maand november de eerste meedraaiweek “taal” zal zijn? 

 We graag van de leerlingen (gr. 1-3) een foto van hun opa en oma ontvangen? 

 We het logo binnenkort gaan onthullen? 

 In het nieuwe Poortnieuws een artikel staat over De Zeeraket? 

 

 

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

Volg ons op Facebook : @DeZeeraket 

https://www.facebook.com/Pakhuisvansinterklaas/?hc_ref=SEARCH&fref=nf

