
 

Belangrijke data: 
14 oktober   ; laatste werkdag Claudia E (verlof) 
15 oktober   : Afsluiting thema 
18 oktober   : CAO dag, leerlingen vanaf 12 uur vrij 
21-25 oktober   : herfstvakantie 
28 oktober   : opening thema 
4-8 november   : meedraaiweek rekenen 
15 november   : vanaf 19 uur versieravond Sinterklaas 
22 november   : CAO dag, leerlingen vanaf 12 uur vrij 
5 december   : Sinterklaas 
6 december   : CAO dag, leerlingen hele dag vrij 
9 december   : vanaf 19 uur versieravond Kerst 
18 december   : kerstdiner 
19 december   : CAO dag, leerlingen vanaf 12 uur vrij 
20 december   : CAO dag, leerlingen hele dag vrij 
23 dec-3 jan   : kerstvakantie  

Beste ouders/verzorgers, 
De afgelopen periode is het lerarentekort weer volop in het 
nieuws. We (binnen het onderwijs) maken ons grote zorgen 
over de invulling van het vak van leerkracht. Ik wil u vragen 
om uw waardering voor de leerkrachten te laten blijken. Dit 
gewoon door een vriendelijke glimlach en een lief woordje. 
Ik heb dat gedaan met een “Zeeraket” paraplu.  Onder hun 
paraplu laten zij de leerlingen groeien.  

Er wordt in de media 
gesproken over een nieuwe 
stakingsdag op 6 november. Ik 
weet op dit moment niet of wij 
als school hierbij aansluiten. 
Toch wil ik u vragen om deze datum in de gaten te houden 
voor in het geval dat. 
 
Doordat we twee leerkrachten hebben die in blijde 
verwachting zijn hebben we wat wijzigingen in de bezetting 
moeten maken. Het is gelukkig wel gelukt om goede 
vervangers te vinden. Later bij personeel hier meer over. 
 
Met vriendelijke groet, 
Mayke 
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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. 
Xoëlle            1/2A 
Salomé           1/2A 
Jay                 1/2B 
Loek               1/2C 
Janoah           1/2D 
Joah                   1/2D 
 

Personeel 
De komende weken hebben we een aantal momenten dat we hebben moeten kijken naar 
de bezetting van de groepen.  
De nieuwe collega’s gaan allemaal naar een studie tweedaagse m.b.t. The Leader in Me. 
Donderdag 17 oktober en vrijdag 18 oktober 
Groep 1/2B: Juf Judith wordt vervangen door juf Laura 
Groep 1/2C: Juf Claudia E en juf Yvette worden vervangen door juf Samantha 
Groep 3: juf Deborah wordt vervangen door juf Elke 
 
Juf Claudia E. 
Juf Claudia zal 18 oktober met verlof gaan, zodat ze zich kan voorbereiden op de geboorte 
van haar kindje. In overleg hebben wij besloten dat de dinsdagen te zwaar zijn voor haar. 
Daarom zal juf Judith de komende 2 dinsdagen draaien en zullen juf Mayke of juf Elke de 
dag met de leerlingen afronden. 
De laatste werkdag met de leerlingen zal voor juf Claudia E 14 oktober zijn. 
Na de herfstvakantie zal juf Claudia E vervangen worden door juf Aukje. Zij heeft al een 
aantal dagen meegedraaid in de groep. 
De dagen zullen er als volgt uitzien: 
Maandag : Juf Yvette 
Dinsdag : Juf Aukje 
Woensdag : Juf Aukje 
Donderdag  : Juf Yvette 
Vrijdag : Juf Yvette 
Zoals u ziet zal juf Yvette drie dagen de groep gaan draaien en juf Aukje twee. 
 
Groep 8 
Aangezien juf Yvette drie dagen in groep 1/2C zal gaan werken betekent dat we iemand 
nodig hebben voor de dinsdagen in groep 8. We hebben deze invulling gevonden bij juf 
Judith. Zij zal de komende twee dinsdag meedraaien met juf Yvette en vanaf 29 oktober 
de groep gaan draaien. 
 
Ik ben blij dat we goede vervangingen hebben weten te vinden en heb er alle vertrouwen 
in dat we fijne en goede collega’s kunnen verwelkomen. 
 



 

Kamp “Expeditie Zeeraket” 
18-20 september waren de groep 7&8 met elkaar op kamp. 
Wat hebben we mazzel gehad met het mooie weer. Midden 
in het bos in Leersum zijn de leerlingen op zoek geweest 
naar de schat….. 
Door spellen en opdrachten konden er parels worden 
verdiend en daarmee weer betaald worden voor aanwijzing, 
maar ook een VIP plek tijdens de disco.  
We hebben genoten met en van elkaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thema: Heen en weer over de wereld  
Wat een interessant thema hebben we met elkaar. De 
gesprekken gaan steeds een stapje verder en ik zie 
meerdere leerlingen met spullen de school binnen komen. 
De afsluiting van het thema is op dinsdag 15 oktober van 14.00-14.30 uur. Zoals u weet 
wordt er verwacht dat er iemand voor uw kind(eren) aanwezig zal zijn. Zij gaan deze keer 
gezamenlijk met u door de school op zoek naar antwoorden in alle groepen. Belangrijk dat 
u er bent. Tot dan. 

Ouderbijdrage, tweede deel 
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. 
 



 

Schaken groep 4-8 
Vanaf vorige week hebben de leerlingen van groep 4-8 twee wekelijks 
schaaklessen via Chessity. Alle leerlingen hebben hier een inlog van 
gekregen en kunnen thuis hier ook mee aan de slag. 
Een keer in de drie weken gaan de leerlingen door elkaar aan het 
schaken met een ”echt” schaakbord. 
 
 
Data 
Alle data staan in social schools. Ook zetten de leerkrachten de expertlessen en educatieve 
uitstapjes in de agenda. 

Omgekeerde oudergesprekken 
Deze week heeft u met de leerkrachten een omgekeerd oudergesprek. U heeft bij het 
Scheepsjournaal een formulier gekregen die u kan helpen tijdens het gesprek.  
 

Thema 2: Licht uit, spot aan! 
Na de herfstvakantie starten wij met het nieuwe thema ‘Licht uit, spot aan! 
Dit thema zal gaan over dans, drama en muziek. Omdat wij heel graag de school weer 
mooi willen aankleden zijn we opzoek naar verschillende attributen rondom het thema om 
op te hangen in de gang. Hierbij kunnen wij uw hulp hard gebruiken! Denkt u aan; oude 
muziekinstrumenten, dramamaskers, danskleding etc. Natuurlijk beloven wij zorgvuldig om 
te gaan met uw spullen.  
Mocht u dus thuis spullen hebben liggen voor het aankomende thema dan nemen wij deze 
graag in ontvangst! U kunt de spullen inleveren bij uw eigen leerkracht. Het is voor ons erg 
handig om deze spullen te voorzien van een kleine naam zodat wij straks bij de afronding 
van het thema weten van wie wat was en er geen spullen kwijtraken.  
Alvast bedankt voor jullie medewerking! 
 

Wist u dat? 
 In de bijlage een brief zit van JGZ? 
 Dat zowel de studiedag rekenen en The leader in Me geslaagd zijn? 
 De data aan het begin van de Flessenpost handig zijn? 
 We al twee ouders die willen helpen in de bieb, wilt u ook een uurtje per week 

helpen? 
 
 
 
 

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


