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Belangrijke data 

10 januari : Opening thema: Opgebouwd 

13 januari : 17-20 uur Opening van de school 

16 januari : MR vergadering 

17 januari : Bovenbouw naar de Kunstlinie 

    

Beste ouders/verzorgers, 

Iedereen de beste wensen voor 2017! Altijd een mooi en goed moment om terug te kijken, 

maar ook vooruit. De terugblik is een leuke en spannende in ons geval. In augustus gestart 

met vijf leerlingen. Op het moment van schrijven hebben we achttien leerlingen in de 

groepen zitten en staan er al heel wat te popelen om te beginnen.  

 

In december heb ik mijn werkzaamheden op de andere school afgerond en vanaf deze week 

ben ik volledig op De Zeeraket werkzaam. Mijn werkdagen zijn maandag-dinsdag-

donderdag-vrijdag. U zult mij een stuk vaker zien. 

 

Dit is de periode waarin de leerlingen hun eerste Citotoetsen gaan maken en het eerste 

rapport wordt geschreven. Alvast voor uw agenda: 13 februari mag u het rapport ophalen en 

op 15 en 16 februari zullen de rapportgesprekken plaatsvinden. Een leuke, leerzame en 

spannende periode. 

 

Met vriendelijke groet, 

Mayke van den Berg 

 

Welkom 

Vandaag is Meis  (gr 1-3) gestart op De Zeeraket. Wij wensen haar veel plezier toe. 

 

Opening De Zeeraket 

Aankomende vrijdag is het zover, de officiële opening. De leerlingen zullen om 17 uur het 

schoollied ten gehore brengen en het nieuwe logo onthullen. Daarna zullen de festiviteiten 

en het eten van start gaan. Op dit moment staat de teller op 32 volwassen en 22 kinderen. 

Mocht u nog niet aan ons doorgegeven hebben of u ook komt, laat u het dan nog even 

weten. Wij kijken er naar uit! 
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Digiduif 

Vandaag krijgt uw zoon/dochter een formulier mee met een activeringscode voor Digiduif. 

Het is noodzakelijk dat u deze activeert. Vanaf volgende week zal alle correspondentie via 

Digiduif verlopen.  

Via Digiduif kunt u de absentiemeldingen doen en verlofaanvragen. 

U kunt een app downloaden van Digiduif, dit is een handige app. 

 

Schoolinspectie 

De schoolinspectie heeft op 8 december een bezoek 

gebracht aan De Zeeraket. De officiële terugkoppeling is er 

nog niet, maar zij waren positief over datgene wat ze 

zagen en hebben gelezen. 

 

Vandaag zijn we gestart met het derde thema: 

Opgebouwd 

Alle leerlingen hebben naar puzzelstukjes gezocht en de 

grote puzzel met elkaar gemaakt. Tijdens dit thema staat 

techniek centraal en zullen de expertlessen daar aandacht 

aan besteden. 

 

Columbusschool 

Vanaf morgen zal de Columbusschool ook haar deuren openen. Houdt u rekening met extra 

drukte tijdens het brengen.  

 

Ouderraad 

Wij zijn op zoek naar ouders die de ouderraad van De Zeeraket willen vertegenwoordigen. 

Wat houdt dat  precies in? 

- Met de leerkrachten meedenken over activiteiten. 

- Samen met de MR beheer van de ouderbijdrage. 

- Hand en spandiensten verrichten bij activiteiten. 

Bent u de persoon om ons daarbij te ondersteunen? Geeft u zich dan op bij juf Mayke. 

 

Wist u dat? 

 Het tweede termijn van de ouderbijdrage overgemaakt moet worden? 

 We  aan het oefenen zijn voor de opening? 

 Wij hebben genoten van de feestperiode in december? 
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Wilt u ook gedurende de week op de hoogte gehouden worden? 

Volg ons op Facebook : @DeZeeraket 


