
 

Belangrijke data: 
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, 
Vandaag starten we met het tweede blok van dit 
schooljaar. Voor de vakantie hebben een vijftal ouders, 
zowel in de ochtend als in de middag, ervoor gezorgd 
dat de bomen in de bakken staan. Hulpouders 
ontzettend bedankt!  
Ondertussen hebben de leerkrachten de school 
omgetoverd voor het komende thema: Licht uit, spot 
aan! Spannend wat er allemaal gaat gebeuren deze 
periode. 
 
Afgelopen vrijdag heeft u van mij al een kort berichtje 
gekregen over de staking op 6 november. Het gehele 
team heeft besloten om te gaan staken, dat betekent 
dat er geen school zal zijn die dag. Het team is van 
mening dat het rijk moet handelen om ervoor te zorgen dat het leraren tekort niet gaat 
zorgen voor kwalitatief minder goed onderwijs. Het werk staat onder druk en we hebben 
zo’n mooi en bijzonder vak. Laten we met elkaar duimen dat er geen verdere acties 
nodig zijn om de regering te laten bewegen in de juiste richting. 
 
Met vriendelijke groet, 
Mayke 
 
Welkom 
Deze week zijn er weer nieuwe leerlingen gestart op school. Wij wensen hen veel 
leerplezier op De Zeeraket toe. 
Djim  1/2D 
Fay  1/2C 
 

| 28 oktober 2019 |  nummer 4 |  



 

Personeel 
We hebben een feestje! Juf Jennifer is op 21-10 bevallen van een gezonde 
zoon, Sepp. Het gaat met juf Jennifer en Sepp goed.  
 
Al onze nieuwe collega’s hebben de eerste 2-daagse van The leader in Me 
goed gedaan. Weer een stap dichterbij een geschoold team. 
 

Thema: Licht uit, spot aan! 
Vandaag gaat het nieuwe thema van start. In iedere groep zijn er voorrondes 
geweest om te bepalen wie er op het grote podium zal komen te staan. 

Vanmiddag was het dan zo ver…… een 
heuse Zeeraket Got Talentshow voor de 
hele school. Iedereen heeft kunnen 
genieten van een prachtige show.  
 
Tussen schoolse opvang 
Samen met Kinder Centrum Almere zijn we aan het 
kijken hoe we de TSO (tussen schoolse opvang) voor 
alle kinderen kunnen verbeteren. We merken dat we 
helaas door de beperkte ruimte op het plein niet 
iedereen kunnen laten bewegen zoals wij dat graag 
willen. Aangezien we nog 2 jaar op dit plein spelen zijn 
we aan het onderzoeken welke mogelijkheden hierbij 
kunnen helpen. We zullen vanaf morgen (dinsdag 29-
10) een groep onder begeleiding van 2 pedagogisch 
medewerkers laten spelen op een van de heuvels naast 
het plein. Zo zal er fysiek meer ruimte zijn per leerling 

om te spelen. Na 2 weken zullen wij dit gaan evalueren.  

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. 
 

Meedraaiweek rekenen 
Volgende week kunt u een les rekenen meekijken in de groep. Bij de deur van de klas zal 
een lijst hangen waarop u zichzelf kunt inschrijven op een bepaalde dag. Voor leerlingen is 
het leuk om te zien wanneer papa of mama meedoet, voor u een kijkje hoe het gaat en 
voor ons om u te laten zien hoe het er aan toegaat tijdens een les. We hopen dat u alleen 



 

een moment vindt om aan te schuiven. Gedurende het jaar hebben we ook nog een 
meedraaiweek, taal, TLIM en gym.  
 
Sinterklaas 
Het lijkt nog zover weg, maar op 16 november komt Sinterklaas met zijn Pieten weer aan in 
Nederland. Om de school in Sint sferen om te toveren vragen wij uw hulp op vrijdagavond 
15-11 vanaf 19 uur. We hebben u in deze periode hard nodig om het voor de leerlingen zo 
mooi mogelijk te laten verlopen. Ook al kunt u maar een uurtje, we hopen echt op uw hulp. 
Bij de deuren van de lokalen zal een lijst hangen waarop u zich kunt inschrijven voor zowel 
Sint en/kerst.  

Omgekeerde oudergesprekken 
Wat hebben de leerkrachten fijne en goede gesprekken met u gevoerd. Het is zo 
waardevol om met elkaar een goede relatie te hebben omwille van de leerlingen. 
 
 

Wist u dat? 
 Er dagelijks rond 11-12 uur de toiletten extra worden schoongemaakt? 
 Dat je niet mag fietsen op het schoolplein? Graag voor het hek afstappen. 

 
 
 
 
 

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


