
 

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

Belangrijke data: 
11 juli    : afsluiting groep 8 
12 juli    : CAO, leerlingen vrij  
26 augustus   : eerste schooldag 

Beste ouders/verzorgers,  
De laatste schoolweek is vandaag van start gegaan. Zoveel mooie dingen zijn er voorbij 
gekomen. We hebben leerzame en inspirerende thema’s gehad, geweldige openingen en 
afsluitingen van en met de leerlingen. De ouderraad die dit jaar vol aan de gang is gegaan 
en zoveel heeft betekent voor de school. We zijn daadwerkelijk gestart met de 
schaaklessen en nog zoveel meer.  

We hebben een locatie voor het nieuwe schoolgebouw en de 
definitieve tekeningen zal ik na de zomervakantie zichtbaar maken. 
We zijn er ontzettend blij mee.  
Trots kijk ik terug op een goed jaar. 
 
We hebben het jaar traditioneel afgesloten met een geweldig 
Zomaarfeest. De opbrengst van de lootjes en de veiling is €900,- . 
Een geweldig bedrag waarvoor we bomen in grote bakken op het 
schoolplein gaan plaatsen. Hierdoor hebben de leerlingen meer 
schaduw en afwisseling op het plein. Uiteraard nemen we deze mee 
naar de nieuwe locatie. Iedereen bedankt voor zijn/haar inzet. De 
sponsoren bedankt en alle ouders bedankt voor    het meebrengen 
van eten en drinken.  

 
Komend schooljaar 2019-2020 gaan we ons vierde jaar alweer in. We starten met 12 
groepen en ongeveer 300 leerlingen. Vol enthousiasme kijk ik uit naar komend schooljaar. 
 
Voor nu wens ik iedereen eerst een geweldige en verdiende 
vakantie toe. 
 
Met vriendelijke groet, 
Mayke van den Berg 
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Personeel 
In de vorige Flessenpost heeft de indeling van de leerkrachten gestaan. In het rijtje miste 
een aantal leerkrachten. 
Juf Serenthia gaat een voltijd opleiding volgen. 
Juf Tessa  kan helaas niet langer gedetacheerd worden naar onze school, zij zal weer 
volledig gaan werken op het BHC. 
Juf Rosalinde zal op een school in Amsterdam gaan werken. 
Juf Hélène gaat fulltime werken op het Spectrum in Almere Buiten. 
Ik wil alle juffen ontzettend bedanken voor hun inzet het afgelopen jaar en ze veel succes 
wensen. 
 

Roosters 
Afgelopen periode heeft u de vrije dagen en studiedag mogen ontvangen. Deze krijgt u 
vandaag mee op papier. Het is belangrijk dat u zich realiseert dat de leerlingen op een Cao 
ochtend gewoon school hebben tot 12 uur. Noteert u dit alstublieft goed in de agenda.  
 
Gymrooster schooljaar 2019-2020 
Maandag 
8:30-9:15 Groep 3b 
9:15 – 10:00 Groep 4 
10:00 – 10:45 Groep 5 
10:45 – 11:30 Groep 5/6 
12:15 – 13:00 Groep 6 
13:00 – 13:45 Groep 7 
13:45 – 14:30 Groep 8 

 
Dinsdag 
8:30 – 9:20 Groep 3a 
9:20 – 10:10 Groep 3b 
10:25 – 11:15 Groep 1/2a 
11:15 – 12:05 Groep 1/2b 
12:45 – 13:35 Groep 1/2c 
13:35 – 14:25 Groep 1/2d 
 

 
Donderdag  
8:30 – 9:15 MRT 
9:15– 10:00 MRT 
10:00 – 10:45 Groep 1/2 d 
10:45 – 11:30 Groep 1/2 c 
12:15 – 13:00 Groep 1/2 b 
13:00 – 13:45 Groep 1/2 a 
 
Wanneer uw kind start of eindigt bij gym 
is dat bij de gymzaal in de Europazaal.  

 
Vrijdag  
8:30 – 9:15 Groep 7 
9:15 – 10:00 Groep 8 
10:00 – 10:45 Groep 6 
10:45 – 11:30 Groep 5/6 
12:15 – 13:00 Groep 5 
13:00 – 13:45 Groep 4 
13:45 – 14:30 Groep 3a 
 

 
 
 
Ouderbijdrage 
Zoals u weet besteden wij iedere cent van uw ouderbijdrage aan de leerlingen. Het fijn om 
te weten dat u dat als ouder ook terug en inziet. Aangezien we direct van start gaan is het 
belangrijk dat wij de ouderbijdrage op tijd ontvangen. We willen u dan ook vragen om 
deze over te maken voor de start van het nieuwe schooljaar.  
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De ouderbijdrage is een belangrijk onderdeel van De Zeeraket. Op het moment dat u als 
ouder heeft gekozen voor De Zeeraket bent u geïnformeerd en heeft u zich 
gecommitteerd aan de ouderbijdrage en de inzet van die gelden. 
De ouderbijdrage wordt op een aparte rekening gestort en deze worden beheerd en 
gecontroleerd door de OR en MR. Omdat wij met alles zo transparant mogelijk willen 
communiceren zal ik de verdeling van uw bijdrage (ongeveer) beschrijven: 
€225,- bij een volledig schooljaar per leerling 
 
Groep 1-6      Groep 7-8 
 
Sinterklaas   €12,50   Sinterklaas   €7,50  
Kerst    €7,50   Kerst    €7,50 
Pasen     €2,00   Pasen    €2,00 
Zomaar feest   €2,50   Zomaar feest   €2,50 
Sparen Lustrum  €2,50   Sparen lustrum  €2,50 
Bijzondere materialen €5,00   Bijzondere materialen €5,00 
Schoolreisje   €30,00   Kamp    €65,00 
Sparen kamp   €5,00   onvoorzien   €2,50 
Onvoorzien   €2,50 
 
Expertlessen/educatieve uitstapjes 
5 thema’s per jaar €31,10       €26,10  

(5*€31,10= €155,50)       
      (5*€26,10=€130,50) 

Totaal    €225,00      €225,00 
 
Zoals u kunt zien gaat ruim 60% van uw ouderbijdrage naar de expertlessen en naar de 
educatieve uitstapjes. Dat is ook nodig want gemiddeld kost een expert voor een dag al 
snel €100. We hebben ongeveer 3-4 expertlessen per thema. Uiteraard is de ene expert 
duurder dan een andere. Om een voorbeeld te geven tijdens het techniek project waren de 
kosten €600 per groep. Daarnaast hebben we een educatief uitstapje gemaakt dat 
gemiddeld €15 per leerling kostte.  
 
We willen u dan ook vragen om de ouderbijdrage van €225,- per kind, zo spoedig mogelijk 
over te maken naar NL42INGB0007524330 t.a.v. OR De Zeeraket, onder vermelding van de 
naam (namen) van uw kind(eren).  
 
Wanneer u liever de ouderbijdrage in 3 termijnen van €75,- wilt betalen, kan dat.  
Indien u een ander betaalritme zou willen kunt u dit in overleg met mij altijd bespreken. 
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Afscheid groep 8 
Donderdag nemen de leerlingen van groep 8 afscheid van De 
Zeeraket.  
Van de 11 leerlingen zit er ook een speciale tussen: Elijah. Elijah 
is namelijk een van de eerste vijf leerlingen van De Zeeraket. 
Hij is gestart als enige in de klas bij meester Erik. Groep 7-8 
heeft een heuse film opgenomen en donderdag zal de 
première plaatsvinden in Corrosia. De leerlingen en ouders 
van groep 7-8 hebben daar een uitnodiging voor ontvangen. 
Wij wensen de leerlingen veel succes en op naar het VO!  
Wij hebben alle vertrouwen in jullie. 
 

Wist u dat: 
 Wij iedereen willen bedanken voor de betrokkenheid richting de leerlingen en de 

school? 
 
 
Fijne vakantie en tot 26 augustus! 


