
 

Belangrijke data: 
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, 
In de afgelopen weken is er al weer veel gedaan om het onderwijs voor uw kind(eren) zo 
optimaal vorm te geven. Dat zij leren door theorie en doen, dat hebben ze laten zien. 
Bijna voor alle leerlingen was er iemand aanwezig tijdens de informatiemiddag. De 
leerlingen hebben prima verwoord wat zij gaan leren, dit hoort bij gewoonte 5: eerst 
begrijpen en dan begrepen worden.  
 
Het thema is geopend en alle groepen zijn volop bezig om dit dagelijks vorm te geven. 
Mooi om te zien wat dit de leerlingen brengt. 
 
Wat betreft het nieuwe schoolgebouw……..bijna het definitieve ontwerp. Ik kan niet 
wachten. Hier alvast twee voorproefjes. 
 
Met vriendelijke groet, 
Mayke van den Berg 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
Grote gebouw: school 
Gebouw links daarvan: gymzaal 
Gebouw rechts: KDV 
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Welkom 
Bij aanvang dit schooljaar zijn er weer veel nieuwe leerlingen gestart. Wij wensen hen veel 
leerplezier op De Zeeraket toe. 
 
Ailani   1/2A 
Loïss   1/2A 
Juna     1/2A 
Zoë   1/2A 
Giuliana  1/2B 
Owen    1/2B 
Hugo   1/2B 
Iza   1/2B 
Sophia  1/2B 
Maas   1/2C 
Lewis   1/2C 
Ellenor  1/2C 
Alissa  1/2D 
Cataleya  1/2D 
Amy   1/2D 
Tess    1/2D 
Simon   3A 
Sacha v 3A 
Rosfiene  3A 
Douwe  3B 

Thijs   3B  
Jessie Lee 4 
Tiamo   4 
Indy    4 
Di-Janey  5/6 
Sophia  5/6 
Owen  5/6 
Lisanne 5/6 
Jaap    5 
Gijs   5 
Lennie  6  
Hugo  6 
Sean  6 
Sam  6 
Yuna  6 
Espen  7 
Dean  7 
Eden  8 
Vyvèra  8 
Zoë-Maria  8 

Myiesha  3B                Ezra             8 

 

Personeel 
U heeft vorige week een mail van mij ontvangen over het leraren te kort. Zoals ik in de 
vorige Flessenpost al aangaf, hebben wij daar (gelukkig) nog geen last van. Ik wil iedereen 
bedanken die direct na het versturen van de mail bij mij heeft aangegeven dat ik een 
beroep op hen zou kunnen doen. Geweldig! 
Mocht u of iemand weten die bij ziekte kan inspringen, dan hoor ik dat uiteraard graag. 



 

Kamp “Expeditie Zeeraket” 
De groepen 7&8 gaan aan het begin van het schooljaar op kamp. We vinden het 
belangrijk dat zij als bovenbouw gezamenlijk deze bijzondere momenten delen. We gaan 
bewust aan het begin van het schooljaar op kamp. 
Dit komt de groepsdynamieken ten goede en heb je 
daar gedurende het gehele schooljaar profijt van. 
Juf Samantha, Juf Elke en ikzelf zullen samen met de 
stagiaires van Samantha en de leerkrachten 
meegaan op kamp. 
Via facebook zullen wij u dagelijks op de hoogte 
houden! Wij hebben er zin in. 
 
Thema: Heen en weer over de wereld  
Het thema is door de leerkrachten op het schoolplein 
geopend. De kinderen hebben er van genoten en we 
konden van start…… 

Ouderbijdrage 
Vele van u hebben ondertussen de ouderbijdrage 
betaald. Mocht u het nog niet hebben gedaan, zou u 
dat dan deze week willen doen? 
U kunt de ouderbijdrage van €225,- (per leerling) over 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. 
 

Indeling schoolplein 14.30 uur (herhaling) 
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. 
Zou u ons willen helpen om andere ouders of opvangorganisaties die deze afspraak 
vergeten zijn er aan te helpen herinneren? 
 
5   3a  1/a  1/2c schooldeur 1/2b, 1/2c, 3b, 4, 5/6, 6, 7, 8  

 
Data 
Ondanks dagelijks contact met social schools, wil het niet lukken om alle data in de 
agenda te krijgen. Wij zijn hier druk mee bezig. Onze excuses. 

Ouderraad 
In de bijlage ontvangt u de eerste ouderraadbrief. Graag uw aandacht daarvoor. 
 



 

JGZ afspraken groep 7 
Op 26 september 1 en 4 oktober zijn de jeugdverpleegkundige op school voor de leerlingen 
van groep 7. De lijsten hangen bij de deur indien u van moment wilt ruilen.  

Wist u dat? 
 De informatiemiddag geslaagd was? 
 26 september de leerlingen tot 12 uur les hebben? 
 We weer gaan starten met schaken vanaf groep 4? 
 De groepen 7&8 weer meedoen met de LEGO league? 
 Wanneer u ons wilt helpen of een robot wilt sponsoren……..we op zoek zijn naar u? 
 Dat tijdens de studiedagen rekenen en The leader in me centraal staan 

 
 
 

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


