
 

 
 
Wilt u ook gedurende de week op de hoogte gehouden worden? Volg ons op Facebook : @DeZeeraket 
 

Belangrijke data: 
1 juli    : Rapporten ophalen 
2 en 4 juli   : Rapportgesprekken 
5 juli    : Zomaar feest 
8 juli    : Meedraaimiddag 
11 juli    : afsluiting groep 8 
12 juli    : CAO, leerlingen vrij 

Beste ouders/verzorgers, 
De allerlaatste weken van het schooljaar zijn ingegaan. Deze weken zijn altijd erg druk en 
vol, maar wel altijd heel leuk en leerzaam.  
De afgelopen periode ben ik druk geweest met de bezetting van de groepen komend 
schooljaar en het gebouw. 
Ik kan u melden dat het met beide aspecten goed gaat. Over de bezetting verderop meer 
informatie. 
 
Het gebouw gaat nu langzaamaan ook echt vorm aannemen. Twee wekelijks ben ik in het 
stadhuis en in gesprek met alle partijen. We lopen nog steeds op planning en na de 
zomervakantie kan ik het definitieve ontwerp met u delen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Mayke van den Berg 

Welkom 
Er zijn de afgelopen weken weer een aantal nieuwe 
leerlingen gestart op De Zeeraket.  
Wij verwelkomen en wensen hen een leuke en 
leerzame tijd op De Zeeraket toe. 
Joah         groep 1/2D 
Xoëlle     groep 1/2A 
 
 
 

Eindtoets 
We zijn trots op al onze 11 leerlingen in groep 8. Zij hebben de eindtoets goed gemaakt. We 
hebben als school boven het landelijk gemiddelde gescoord. 
Goed gedaan! 
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Thema: Ontdek wonderlijke 
krachten 
Wat gebeurt er toch ontzettend veel in de 
groepen. De eerste expertlessen en 
educatieve uitstapjes zijn weer een feit. 
Aangezien het leerdoel van dit thema 
natuurkundige krachten is, zijn we volop 
met techniek lessen aan de gang. Mooi 
om te zien hoe leer- en nieuwsgierig de 
leerlingen zijn. 
 

Personeel 
Ondanks de schaarste binnen het onderwijs is het ons gelukt om voor alle groepen goede 
leerkrachten te vinden. In onderstaand schema ontvangt u de bezetting van de groepen. In 
welke groep uw zoon/dochter komt kan ik u nu nog niet melden. Dit komt op een later 
moment. 
Juf Hélène heeft aangegeven dat zij komend schooljaar 5 dagen op een andere school 
gaat werken.  
 
Groep 1-2A : Juf Seya (maandag ,dinsdag ,donderdag en vrijdag) 
   Juf Samantha woensdag 
Groep 1-2B : Juf Lilian (maandag ,dinsdag ,woensdag, donderdag) 
   Juf Judith (donderdag en vrijdag) 
Groep 1-2C : Juf Claudia E. (maandag, dinsdag en vrijdag) 
    Juf Yvette (woensdag en donderdag) 
Groep 1-2D : Juf Anouk 
Groep 3A : Juf Katinka (maandag en dinsdag) 
    Juf Mandy (woensdag, donderdag en vrijdag) 
Groep 3B : Juf Deborah  
    Na februari komt juf Jennifer (nu zwangerschapsverlof) erbij 
Groep 4 : Juf Donja 
Groep 5 : Juf Tamara 
Groep 5/6 : Juf Lotje 
Groep 6 : Juf Kirsten (maandag en dinsdag) 
   Juf Lonneke (woensdag, donderdag en vrijdag) 
Groep 7 : Juf Claudia A. 
Groep 8 : Meester Erik 
 
Tijdens het Zomaarfeest zullen de leerkrachten aanwezig zijn om (informeel) kennis te 
maken en uiteraard zullen zij op maandag 8 juli de leerlingen ontvangen tijdens het 
wisselmoment. 
 



 

 
 
Wilt u ook gedurende de week op de hoogte gehouden worden? Volg ons op Facebook : @DeZeeraket 
 

Vandalisme 
Sinds april hebben wij een speelhuisje met glijbaan geplaatst in de tuin van de baby- 
dreumesgroep. Sinds de plaatsing hebben wij te maken met de vandalisme wat, tot nu toe, 
plaatsvindt in het weekend. De ramen zijn stuk en eruit geslagen en o.a. de stoeltjes die in 
het huisje stonden zijn kapot gemaakt. Afgelopen weekend is het frame waarin de deur en 
een raam zitten dusdanig ontwricht dat de kinderen geen gebruik meer kunnen maken 
van het huisje. Wij zijn dan ook genoodzaakt om aangifte te doen. Mocht u iets hebben 
gezien of mocht u meer informatie hebben dan horen wij het graag.  
 
Alvast vriendelijk bedankt voor uw hulp! Wij stellen dit zeer op prijs. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Veronique Okoro 
Locatiemanager KDV De Zeeraket 
Telefoon: 036- 841 9585, optie 4/ E-mail: dezeeraket@kindercentrumalmere.nl 
 

 

Wist u dat: 
 We graag de rapportmappen van de leerlingen terug hebben zodat we deze 

kunnen aanvullen? 
 Wij op zoek zijn naar sponsoren voor het rad van fortuin tijdens het Zomaar feest? 
 Er weer hoodies binnen zijn voor de leerlingen? 
 De jaarplanning bijna rond is en deze zo spoedig mogelijk met u wordt gedeeld? 
 We komend schooljaar met 12 groepen starten? 
 De uitnodiging voor het Zomaarfeest bijna klaar is? 
 We heel veel gevonden voorwerpen hebben? Zou willen kijken of er iets van uw 

kind(eren) tussen zit? 
 
 

 


