
 

Belangrijke data: 
16 oktober   : Afsluiting thema 14.00-14.30 uur 
16 oktober   : 19.30-20.30 uur bijeenkomst VO groep 7-8 
19 oktober   : CAO dag, leerlingen vanaf 12 uur vrij 
22-26 oktober  : herfstvakantie 
29 oktober   : CAO dag, leerlingen vrij 
1 november   : opening thema 
5-9 november   : meedraaiweek rekenen 
16 november   : versieravond (19.00-21.00 uur) Sinterklaas 
30 november   : CAO dag vanaf 12 uur leerlingen vrij 
 

Beste ouders/verzorgers, 
De laatste week voor de herfstvakantie. Wat gaat het toch snel. Wanneer ik even terug 
kijk naar afgelopen weken doe ik dat met een glimlach.  Wat hebben we in een korte 
periode al veel met elkaar bereikt. Alle groepen voelen vertrouwd en er wordt hard 
gewerkt. 
 
De tweede week na herfstvakantie zal ook de eerste meedraaiweek zijn. Dit keer voor 
rekenen. De leerkrachten zullen na de vakantie een inschrijfformulier ophangen waarop u 
zich kunt intekenen voor een meedraaimoment. Een mooie manier om te kijken hoe het 
er in de les aan toe gaat.  We hopen u allen in de klas te zien. 
 
Voor nu alvast een fijne vakantie. 
 
Met vriendelijke groet, 
Mayke van den Berg 
 

Welkom 
De afgelopen weken is er een nieuwe leerlingen 
gestart op De Zeeraket.  
Wij verwelkomen: 
Kaja Wenting  groep 1-2b 
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Parkeren rondom school 
Aangezien het “mindere” weer gaat komen zullen er ook meer leerlingen met de auto 
worden gebracht. Ik wil u er op attenderen dat het uitermate belangrijk is dat u dit op een 
veilige manier doet. Niet alleen voor uw eigen kind(eren), maar ook voor die van een 
ander. Dat betekent dat u uw auto in de daarvoor bestemde parkeervakken zal moeten 
parkeren en alstublieft niet dubbel parkeren. De situatie wordt daardoor erg 
onoverzichtelijk. Wilt u ook letten op de kinderen die op de fiets rijden. Wanneer u dit 
allemaal doet, zal het een stuk veiliger zijn voor iedereen. 
 

Ouderraad (OR) 
Ook dit jaar gaan wij als leden van de Ouderraad  
(OR) weer vol enthousiasme te werk. De school is 
gegroeid en de OR daarmee ook. Graag willen wij ons 
aan jullie voorstellen (zie foto van linksboven naar 
rechtsonder) 
• Voorzitter OR: Liselore, moeder van Isabel gr 4 
en Benjamin gr 2.  
• Secretariaat: Gracillia, moeder van Jeiel gr 2. 
• OR lid: Charissa, moeder van Cloë, gr 2.  
  

Penningmeester: Edna, moeder van Thyrese gr 2. 
• OR lid: Sanne, moeder van Milo gr 3.   
• Coördinator vraagstukken ouders: Joran, vader van Elisa gr.1 
• OR lid: Orpa, moeder van Yzah gr 2.  
• Coördinator Activiteiten Commissie: Charlotte, moeder van Isabel gr 2. 
• OR lid: Leonie, moeder van Just gr.1  
Wij zullen dit jaar zorgen voor de extra mankracht bij de organisatie van alle 
feestelijkheden & activiteiten zoals Sint, Kerst, de Avondvierdaagse en schoolreisjes. 
Daarnaast behartigen wij de belangen van de ouders bij de directie. Wij vergaderen 1 keer 
per 2 maanden waarin we met Mayke de plannen voor de activiteiten en vragen van 
ouders bespreken. Het speerpunt voor dit jaar is het structureren en professionaliseren van 
de OR zodat we de school en leerkrachten goed kunnen ondersteunen en de antwoorden 
van vragen van de ouders kunnen waarborgen. We zijn er dus ook voor jullie als ouders! 
Heb je vragen, ideeën of opmerkingen, spreek een van ons aan op school of stuur een 
bericht naar info@dezeeraket.asg.almere. Samen gaan we er weer wat moois van maken. 
Op naar een succesvol, leerzaam en vooral goed georganiseerd jaar!  
 
 
Thema: Werken aan je talent. 
Morgen dinsdag 16 oktober van 14.00-14.30 uur zal de afsluiting plaatsvinden. Deze keer 
staat het presenteren en verwoorden centraal.  
Dat gaan de leerlingen als volgt doen. Ze hebben allemaal gekozen voor een specifiek 
talent. Aangezien er vaak meerdere leerlingen zijn met dezelfde talenten zijn deze 
gebundeld. Door de hele school/speelzaal en schoolplein zijn de talenten te bewonderen. U 
vindt uw kind(eren) dus niet automatisch in hun eigen lokaal. Het is de bedoeling dat u 



 

langs alle talenten gaat en daar vragen stelt aan de leerlingen. Waarom dit talent, wat 
maakt dit zo speciaal, laat eens  zien etc.? 
 
De leerlingen blijven gedurende de gehele afsluiting bij het talent aanwezig en zullen niet 
met u mee lopen door de school.  
De deur zal om 14.00 uur open gaan en zult u ontvangen worden door gastheren en 
gastvrouwen. Rond 14.20 uur zal u verzocht worden om buiten op het schoolplein te 
wachten op uw kind(eren). Zij zullen met hun eigen leerkracht weer naar buiten komen. 
U weet dat het belangrijk is dat er iemand voor uw kind(eren) aanwezig is, we gaan er dan  
ook vanuit dat wanneer u zelf niet in de gelegenheid bent om te komen u iemand anders 
vraagt om dit te doen voor uw kind(eren). Tot morgen. 

Nieuwe thema: Bouwen aan je verbeelding 
Het nieuwe thema start donderdag na de vakantie. Binnen dit thema staat architectuur op 
de agenda. Mocht u plattegronden, bouwtekeningen, architect zijn, bouw materialen etc. 
hebben dan horen wij of ontvangen wij dat graag deze week. 
 
 

Wist u dat? 
 Wij graag uw bonnen van boekwinkel Stumpel ontvangen? Heeft u tijdens 

de Kinderboekenweek bij deze winkel boeken gekocht dan ontvangen wij 
graag daarvan de bon, wij kunnen daar namelijk weer een tegoedbon voor 
krijgen. 

 De leerlingen vrijdagmiddag en maandag na de vakantie heerlijk vrij zijn? 
 Bijna alle oudergesprekken en huisbezoeken hebben plaats gevonden? Wij 

vinden deze zeer waardevol, wij hopen u ook? 
 Wij ook graag van de broertjes en zusjes een aanmeldformulier ontvangen? 

 
 
 

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


