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Belangrijke data 

8 november : groep 4-8 naar Amsterdam 

11 november : Sint Maarten 

10 november : Afsluiting thema groep 1-3 

15 november: groep 1-3 bezoek zorgcentrum 

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

21-25 november: meedraaiweek Taal 

28 november : cao dag, lln. vrij 

5 december : Sinterklaas viering 

7 december : Kerst versieren vanaf 19 uur 

 

    

Beste ouders/verzorgers, 

De feestperiode is gestart en ik ben blij om te zien dat er al zoveel ouders helpen met alles in 

orde te maken. Het is heel bijzonder om met elkaar het eerste deel van het jaar af te ronden. 

Voor het kerstdiner zullen alle leerlingen van De Zeeraket een voorstelling voor u opvoeren. 

Meer informatie volgt. 

 

In de bijlage ontvangt u informatie over de huisvesting in Poort. Er is nu een afspraak met de 

besturen en gemeente gemaakt, om voor iedere school een zo’n gunstig mogelijke plek te 

krijgen. Voor ons betekent dit dat we voorlopig nog op de huidige locatie blijven en indien dit 

anders gaat worden dan hoort u dat uiteraard van mij. 

 

Met vriendelijke groet, 

Mayke van den Berg 

 

The Leader in Me 

Wellicht heeft u het al gezien op Facebook, maar De Zeeraket is vanaf vorige week 

gecertificeerd als een: ”The leader in Me” school. We zijn daar trots op en we zien dagelijks 

wat de positieve effecten zijn op de leerlingen. De komende periode staat gewoonte 6 

centraal: Creëer synergie. Dit doen we door stil te staan bij het geven en ontvangen van 

complimenten. 
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Thema “Grootmoeders tijd” 

Het thema loopt volop. In de groepen wordt dit al steeds zichtbaarder. Groep 4-8 gaat 

morgen met meester Erik en juf Elke naar het Amsterdam museum. Een leerzame dag, waar 

leerlingen zullen ervaren en zien hoe het was in de vroegere jaren. 

 

Groep 1-3 gaat 15 november naar een zorgcentrum. Ze zullen daar in gesprek gaan met 

opa’s en oma’s en zien hoe het is om te wonen/werken in een zorgcentrum. Om daar 

naartoe te gaan is juf Marieke op zoek naar een ouder/opa/oma etc. die mee wil en beschikt 

over een auto. 

 

Ouderbijdrage 

Zoals in de vorige nieuwsbrief is aangegeven beschikken we over een rekening voor de 

Ouderraad. De ouderbijdrage heeft de school echt nodig om goed vorm te geven aan het 

onderwijs zoals dat nu gebeurt. Sommige van u heeft dit al reeds gedaan, aan de andere 

ouders de vraag om dit zo spoedig mogelijk te doen. 

Zou u het bedrag in totaal of in termijnen willen overmaken naar:  

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

kind(eren). 

 

Logo en opening van de Peuterspeelzaal en school 

In januari zullen we de samenwerking goed vorm gaan geven. Om dat moment met elkaar te 

vieren en ook om het definitieve logo van de school en peuterspeelzaal te onthullen zal er in 

de eerste schoolweek een feestelijk moment zijn. We houden u op de hoogte. 

 

Meedraaiweek Taal 

In de week van 21 november nodigen wij u uit om een les mee te draaien in de groep. Dit zal 

een taalles zijn. Juf Marieke en meester Erik zullen beide het eerste uur van de ochtend (di-

woe-do) starten met een taalles. Om u op te geven zal er volgende week een lijst bij de deur 

hangen waarop u kunt aangeven op welke dag u een kijkje komt nemen. 

 

Wist u dat? 

 Op 25/11 juf Marieke cupcakes gaat maken en daar graag hulp bij heeft? 

 Wij graag kerst versieringen ontvangen voor de school? 

 Wij op 23 november vanaf 19 uur voor geïnteresseerden een informatieavond 

organiseren? Dus vertel rond….. 
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Wilt u ook gedurende de week op de hoogte gehouden worden? 

Volg ons op Facebook : @DeZeeraket 


