
 

Belangrijke data: 
26 augustus   : eerste schooldag 
3 september   : opening thema 
5 september `  : informatiemiddag 14.30-15:30 uur 
18-20 september  : Kamp groep 7-8 
26 september   : CAO dag , leerlingen vanaf 12 uur vrij 
27 september   : studiedag, leerlingen vrij 
30 september   : studiedag, leerlingen vrij 
7 oktober   : Dag van de leraar 
15 oktober   : Afsluiting thema 
18 oktober   : CAO dag, leerlingen vanaf 12 uur vrij 
21-25 oktober   : herfstvakantie 
28 oktober   : opening thema 

Beste ouders/verzorgers, 
Vol trots zit ik weer achter mijn computer en loop ik door de school. De afgelopen week 
hebben alle leerkrachten hard gewerkt om de lokalen in te richten, voor te bereiden en 
met elkaar de doelen van de komende periode vast te stellen. 
 
We starten dit schooljaar met veel positieve energie. De eerste weken stellen we wekelijks 
een andere gewoonte aan de orde om iedereen weer goed bewust te laten zijn en waar 
deze voor staan. De eerste schoolweek staat in het teken van kennismaken en veiligheid 
creëren.  
 
In deze Flessenpost vindt u zoveel mogelijk informatie over wat u kunt verwachten de 
komende periode. Mocht u iets missen, laat het ons dan weten. 
 
Ik zie u graag maandagochtend. 
Dan starten we met elkaar het 
nieuwe schooljaar! 
Tot maandag. 
 
Met vriendelijke groet, 
Mayke van den Berg 
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Welkom 
Maandag 3 september zullen we starten met 294 leerlingen. Wij wensen hen allen veel 
leerplezier op De Zeeraket toe.  
 

Personeel 
Ondanks alle personele zorgen in het land ben ik blij dat wij starten met een volledig team. 
In onderstaand schema ziet u de verdeling. 
 
Groep 1-2 a Seya de Valk 

Samantha Versteeg 
Ma di, do (om de week), vrij 
Woe en do (om de week) 

Groep 1-2 b Lilian Windt 
Judith Jaggie 

Ma, di, woe, do (om de week) 
Do (om de week), vrij 

Groep 1-2c Anouk Bodenstaff Ma - vrij 
Groep 1-2d Claudia Eeken 

Yvette Stravopodis 
Ma, di en vrij 
Woe, do 

Groep 3a Mandy den Engelsman 
Katinka den Hartog 

Woe, do en vrij 
Ma, di 

Groep 3b Jennifer Brandsma 
Deborah Nel 

Vanaf febr. ma, di, woe 
Ma – vrij  

Groep 4 Donja Wolleswinkel Ma - vrij 
Groep 5 Tamara Versteeg Ma - vrij 
Groep 5-6 Lotje Rijnaarts Ma - vrij 
Groep 6 Kirsten Schmidt 

Lonneke van Tricht 
Ma, di 
Woe, do en vrij 

Groep 7 Claudia Alberts Ma- vrij 
Groep 8 Erik Petter 

Yvette Stravopodis 
Ma, woe, do en vrij 
di  

Vakdocent gymnastiek Samantha Versteeg Ma, di en vrij 
Vakdocent dans Eva (united dance) Woe en do 
Administratie Katinka Veldhuisen Maandag, di ocht., woe en do 

ocht. 
Interne begeleiding Elke Spoor  
Directeur Mayke van den Berg Ma - vrij 

 
Zoals u kunt zien hebben wij vanaf dit schooljaar een vakdocent voor de danslessen. Een 
mooie verrijking van het onderwijs aanbod. Dat betekent dat iedere groep 1 uur per week 
dansles krijgt. Het eerste deel van het jaar werken ze naar een voorstelling toe rond de 
feestdagen en tweede deel van het jaar naar een jaarafsluiting. We zijn nu al benieuwd. 
 
Juf Jennifer: start dit jaar bij ons op De Zeeraket. Wellicht is het u al bij de wisselmiddag 
opgevallen maar zij is zwanger van haar tweede kind. Juf Jennifer zal daarom over twee 
weken al met verlof gaan en na de voorjaarsvakantie weer terugkomen. Juf Deborah zal 
gedurende haar verlof fulltime de groep draaien. 
 



 

Juf Claudia E.: Is zwanger van haar eerste kind. Zij zal na de herfstvakantie met verlof 
gaan. Juf Yvette zal dan drie dagen de groep draaien en zullen we voor die periode een 
invaller zoeken voor de resterende dagen.  
 
Juf Seya: Heeft in september een speciale dag………ze gaat trouwen! Daarom zal zij op 20 
en 23 september verlof hebben om dit groots te vieren. 
 

Eerste schooldag 
Maandag 26 augustus is de eerste schooldag. Wij ontvangen alle leerlingen op het 
schoolplein en zullen daarna gezamenlijk starten. Dat betekent dat de eerste gymles komt 
te vervallen. Iedereen start dan ook op het schoolplein. Alle andere groepen die op 
maandag gym hebben gymmen gewoon volgens het rooster.   
 
De leerlingen nemen voor het 10-uurtje een stukje fruit mee, zij krijgen van ons allemaal 
een bekertje water. Voor de lunch neemt iedereen zelf eten en drinken mee. Wilt u er 
opletten dat het niet te veel is en ook geen koeken etc. Deze doen ze bij binnenkomst in de 
daarvoor bestemde bakken. We hebben gemerkt dat er niet altijd genoeg plek is. 
Sommige leerkrachten hebben daarom een fruitschaal in de klas staan, waar de leerlingen 
hun fruit in kunnen leggen. Dit zonder bakje uiteraard. 
 
De leerlingen stoppen hun jas en tas in de luizenzak voorzien van zijn/haar naam. Wilt u er 
daarom opletten dat de tas zo klein mogelijk is? 
 
Tijdens de grote pauze met de pedagogisch medewerkers zal er elke dag een activiteit 
worden aangeboden waar de leerlingen aan mee kunnen doen. Uiteraard mogen ze ook 
vrij spelen. 
 
Om 14.30 uur is de eerste schooldag weer afgelopen. We komen met alle leerlingen naar 
buiten. Daar kunt u uw kind(eren) weer ophalen. De groepen hebben allemaal een vaste 
afgesproken plek. Daarom willen wij u vragen om tegen de achterzijde van het hek te 
wachten totdat de leerkracht met de volledige groep op zijn plek staat. Vanaf dat moment 
kan de leerkracht pas in de gaten houden wie er afscheid komt nemen en naar de juiste 
persoon toe gaat. De laatste groep die gym heeft zal bij de gym eindigen. Wilt u dit 
communiceren met de opvang? 
 
 
Thema: Heen en weer over de wereld  
We starten 3 september met het eerste thema. Bij dit thema staat het vak aardrijkskunde 
centraal. Bij de kleuters vervoer in de nabije omgeving, maar in de midden- en  
bovenbouw gaat het bijvoorbeeld ook over het klimaat en grondsoorten. In de komende 
Flessenpost en het Scheepsjournaal meer hierover. 
De eerste expertlessen en educatieve uitjes zijn gepland. Zoals u weet kunnen we dit niet 
vorm geven zonder u hulp. Wanneer iedere ouder 2 maal per jaar begeleidt met een 
educatief uitstapje kunnen we het blijven organiseren. De praktijk weet dat dit een 
waardevolle aanvulling is voor uw kind(eren). 
  



 

Social Schools 
Social Schools is ons communicatie systeem. Hier ontvangt u de Flessenpost en het 
Scheepsjournaal, maar ook kunt u zich daar inschrijven voor de oudergesprekken etc. Ook 
de ziekmeldingen graag via Social Schools. U kunt via de app geen verlof aanvragen dat 
dient u te doen via de computer.  

Ouderbijdrage 
Zoals u weet hebben wij de ouderbijdrage hard nodig om alle activiteiten plaats te laten 
vinden.  
Ik vraag om u om de ouderbijdrage van €225,- (per leerling) over te maken naar 
NL42INGB0007524330 t.a.v. OR De Zeeraket en onder vermelding van de naam van uw 
kind(eren) en de groep(en). Wanneer u ervoor kiest om de ouderbijdrage in termijnen te 
betalen kunt u het eerste termijn van €75,- overmaken.  Wanneer u in andere termijnen 
wilt betalen dan graag in overleg met juf Mayke. 
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 
 
 

Informatiemiddag 
Op 5 september zal de informatiemiddag plaatsvinden. De leerlingen bereiden deze 
helemaal voor en zullen u of opa/oma etc. informeren over datgene wat zij het komende 
schooljaar gaan leren. U begrijpt dat we de leerlingen die middag dan ook graag op 
school hebben om dit te kunnen doen, maar zeker ook belangrijk, is dat u of iemand 



 

anders voor uw kind(eren) aanwezig is op die middag. Zij zullen u vertellen wat zij dit 
komende schooljaar gaan leren. 
 
Zoals u weet organiseren wij juist dit soort momenten om de kinderen onder andere het 
leren presenteren (gewoonte 5)  daadwerkelijk uit te laten voeren. Hetzelfde geldt voor de 
afsluiting momenten van een thema. In Social schools is de kalender ingevuld en kunt u de 
data alvast noteren. 

Indeling schoolplein 14.30 uur 
Zoals al eerder aangegeven komen alle leerlingen met de leerkracht naar buiten. Om 
goed overzicht te kunnen behouden willen wij u vragen om tegen de hekken te wachten 
tot de groep in zijn geheel buiten is. Op die manier kan de leerkracht het beste het 
overzicht bewaren. 
Wanneer u met uw gezicht naar de deur staat komen de groepen 1/2a, 1/2d, 3a, 5 aan de 
rechterzijde staan. 
De groepen 1/2b, 1/2c, 3b, 4, 5/6, 6, 7 en 8 aan de linkerzijde staan.  
 
5   3a  1/d  1/2c schooldeur 1/2b, 1/2c, 3b, 4, 5/6, 6, 7, 8  

 
Om het gestructureerd te laten verlopen komen eerst de groepen 4-8 naar buiten en 
daarna de groepen 1-3. 

Sterk in de wijk    
 Mijn naam is Claartje Donkervliet-Groot Roessink en ik ben jeugdverpleegkundige 
bij JGZ Almere. Ik werk met kinderen van 4-12 jaar en ben de vaste 
jeugdverpleegkundige op school. Wellicht kent u mij van een Periodiek 
Gezondheidskundig Onderzoek (PGO) van uw kind uit groep 2 of groep 7. Dit zijn 
de standaard, preventieve, contactmomenten waarop wij kinderen in de 
basisschoolperiode zien. Daarnaast ga ik in het nieuwe schooljaar starten met 
Sterk in de Wijk op school. Dit is een nieuwe werkwijze die door de Gemeente 
Almere is ingezet. Hieronder zal ik kort uitleggen wat Sterk in de Wijk is.  
 

In 2018 is Sterk in de Wijk als pilot gestart in Almere Haven en in het nieuwe 
schooljaar 2019-2020 gaat het van start in Almere-Poort. Centraal staat dat 
de jeugdverpleegkundige nauw gaat samenwerken met de intern 
begeleider(s) van de school en dat we hierdoor de ontwikkeling van het kind 
optimaal kunnen volgen en begeleiden. Het doel is om door samen te 
werken sneller te signaleren of kinderen (en ouders) (gespecialiseerde) hulp 
nodig hebben. Daarnaast zijn ook de medewerkers van Sterk in de Klas 
betrokken. Allemaal doen we dit vanuit onze eigen expertise, kennis en 

vaardigheden om daarmee zo snel mogelijk hulp te kunnen bieden of door te kunnen 
verwijzen als er gespecialiseerde hulp nodig is.  



 

 

 

Gymnastiek  rooster en belangrijke data 
Hieronder vindt u het gymrooster. De groepen die als eerste starten komen direct naar de 
gymzaal (Europazaal) LET OP, het eerste gym uur vervalt maandag 26 augustus.  
De kleuters gymmen in hun ondergoed en dragen gymschoenen. Deze gymschoenen 
blijven op school. Groep 3-8 gymmen in gymkleding en gymschoenen. 
Wanneer uw kind als laatste gym heeft kan hij/zij opgehaald worden bij de gymzaal. 
 

                                 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 

 
 
 
 



 

                                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 

 
Hierbij ontvangt  u een overzicht van de vakantie- en studiedagen 2019-2020.  
Deze dagen zijn in overleg met het team  en de MR van De Zeeraket tot stand gekomen.  
Ter verduidelijking: de CAO dagen zijn vrije dagen voor de leerlingen. Wanneer er een CAO 
dag staat vanaf 12 uur dienen de leerlingen ook die dag wel op school aanwezig te zijn.  
 
Het is niet de bedoeling dat u naast de vastgestelde dagen andere vakanties aanvraagt. 
De leerstof is afgestemd op de vast gestelde vakantieperiodes. 
Vakanties, studiedagen en CAO dagen  2019-2020     
Vakanties     eerste dag laatste dag 
Herfstvakantie    21-10-2019 25-10-2019 
Kerstvakantie     23-12-2019 3-1-2020 
Voorjaarsvakantie    17-2-2020 28-2-2020 
Pasen     10-4-2020 13-4-2020 
Meivakantie     27-4-2020 8-5-2020 
Hemelvaartsdag     21-5-2020 22-5-2020 
Pinksteren    1-6-2020 
Zomervakantie    4-7-2020 16-8-2020     
   
Studiedagen en CAO dagen     
Donderdag  26-9-2019 vanaf 12 uur 
Vrijdag  27-9-2019   
Maandag  30-9-2019 
Vrijdag 18-10-2019 vanaf 12 uur 
Vrijdag 22-11-2019 vanaf 12 uur 
Vrijdag 6-12-2019 hele dag 
Donderdag 19-12-2019 vanaf 12 uur 
Vrijdag 20-12-2019 hele dag 
Vrijdag 6-3-2020 vanaf 12 uur (rapportgesprekken) 
Maandag  9-3-2020 
Donderdag 9-4-2020 vanaf 12 uur 
Maandag 11-5-2020 
Vrijdag 12-6-2020 vanaf 12 uur 
Vrijdag 3-7-2020 hele dag 
   



 

Wist u dat? 
 Wij maandag gezamenlijk starten op het schoolplein?  
 Groep 7-8,  18-20 september op kamp gaat naar Leersum? 
 Dat wanneer de school begonnen is u wordt verzocht om de entree aan de 

voorzijde van het gebouw te gebruiken? 
 U uw fiets niet tegen de schutting van onze buurman moet plaatsen? 
 Dat de informatiemiddag georganiseerd wordt door de leerlingen,? 

 
 
 

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


