
 

Belangrijke data: 
22 november   : CAO dag, leerlingen vanaf 12 uur vrij 
22 november   : sollicitatie gesprekken groep 6-7-8 
5 december   : Sinterklaas 
6 december   : CAO dag, leerlingen hele dag vrij 
9 december   : vanaf 19 uur versieravond Kerst 
12 december   : afsluiting thema Licht uit, spot aan! 
18 december   : interactief optreden met de “vuilnismannen” 
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, 
Als leerkracht vind ik de komende weken enorm speciaal. Samen met de leerlingen 
bereid je je voor op eerst Sinterklaas en daarna met de lichtjes op het Kerstfeest. 
Afgelopen vrijdag heeft een gedeelte van het team met ongeveer 30 ouders de school 
weer omgetoverd in Sintsferen. Complimenten! 
Vanmorgen kwamen de leerlingen met een brede glimlach binnen en gevolgd door 
kreten als, ooooohhh, wauw, Kijk Sinterklaas en Ozosnel! Heerlijk, daar doen we het 
uiteraard voor. Hulpouders ontzettend bedankt. 
 
Zoals u al vele malen van mij heeft gehoord is de toeloop naar onze school enorm groot. 
Ik wil u er dan nogmaals op attenderen dat ik nu bezig ben met het inschrijven van 
leerlingen die in 2019 zijn geboren. Voor alle eerdere jaren heb ik dan ook geen plek 
meer. Dus heeft u nog een broertje of zusje die in 2019 geboren is, haal dan snel een 
formulier bij mij op. Helaas kan ik anders geen plekje meer garanderen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Mayke 
 
Welkom 
Deze week zijn er weer nieuwe leerlingen gestart op school. Wij wensen hen veel 
leerplezier op De Zeeraket toe. 
Ella  1/2D 
Fiona  1/2D 
Fayenne 1/2B 
 

Personeel 
We hebben een feestje! Juf Claudia E. is op 4-11 bevallen van een gezonde zoon, Daan. 
Daan is vier weken eerder gekomen dan verwacht. Hij kon niet wachten om in de armen 
van zijn mama te liggen. Het gaat met juf Claudia en Daan goed.  
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Thema: Licht uit, spot aan! 
Wat is dit toch ook weer een mooi en leerzaam thema. De expertlessen zijn in volle gang 
en de kleutergroepen zijn bij het Nationaal Ballet in Amsterdam geweest. Er worden mij 
vragen gesteld als, “weet u wanneer de tragedie begon?” Heerlijk al die nieuwsgierigheid. 
Dit thema kennen we twee momenten van afsluiten. Op 12 december zullen de leerlingen 
ons en u voorzien van een heuse dansvoorstelling. Dit zijn ze aan het inoefenen met Eva, 
de dansdocent. Waar en hoe is nog niet helemaal duidelijk maar het is verstandig om 
alvast vanaf 13.30 uur uw agenda te blokkeren. Wanneer we meer informatie hebben laten 
wij het u weten. Op 18 december hebben we een interactieve voorstelling met de 
vuilnismannen. Ook hierover volgt later meer informatie. 
 
Tussen schoolse opvang 
Samen met Kinder Centrum Almere hebben we gekeken of het gebruik van een heuvel 
naast het schoolplein voor “verlichting” zou zorgen tijdens de TSO. We kunnen voor nu 
concluderen dat dit het geval is. We zullen dit dan ook voorlopig voortzetten.  

Ouderbijdrage, tweede deel (herhaling) 
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 mij. 
 

Meedraaiweek rekenen 
Vele van u hebben gebruik gemaakt van de meedraaiweek. Wij en de leerlingen zijn daar 
ontzettend blij mee. Bedankt en tot de volgende keer. 
 
The leader in Me 
School brede leiderschapsrollen: 
Vanaf vorige week vrijdag kunnen de kinderen uit de groepen 6/7/8 solliciteren op school 
brede leiderschapsrollen. De kinderen schrijven hier thuis een sollicitatiebrief voor en 
worden aankomende vrijdagmiddag na school uitgenodigd voor een gesprek. In de brief 
geven de kinderen hun plussen aan, maar ook een delta. Wat zouden zij willen ontwikkelen 
tijdens het uitvoeren van de rol?  
De kinderen hebben tot dinsdag 19 november 14:30 uur de tijd om te solliciteren. We hopen 
uiteraard op veel sollicitatiebrieven 
 

Gratis sport- en beweeglessen van het AKT 
 Doet uw kind al mee aan de gratis naschoolse lessen van Almere Kenniscentrum Talent 
(AKT)? Op elf locaties in Almere kunnen kinderen uit groep 1 t/m 8 onder begeleiding van 
ervaren gymleerkrachten van ASG en Prisma extra bewegen en sporten. Het AKT biedt vijf 



 

verschillende lessen. Twee hiervan zijn voor alle kinderen toegankelijk: Gym+ en Sport+. 
Voor de andere drie lessen, KidsXtra, SportXtra en ASM Academie, worden kinderen 
persoonlijk uitgenodigd door hun gymleerkracht. Denkt u dat uw kind in aanmerking komt 
voor KidsXtra, SportXtra of ASM Academie, maar heeft uw kind (nog) geen uitnodiging 
ontvangen? Neem dan contact op met de gymleerkracht.  
 
Wilt u meer informatie over de inhoud van de lessen en bent u benieuwd hoe dit er in de 
praktijk uit ziet? Bekijk dan het AKT filmpje:  
https://youtu.be/eSreNKqc1n8  
De locaties, data en inschrijfmogelijkheden vindt u op www.sportiefalmere.nl 
 
 

Wist u dat? 
 Bij het aankleden van Kerst uw hulp heel hard nodig is? Schrijf u daarom in op de 

lijst bij de groepen, ook wanneer u maar een half uurtje zou kunnen. Zien we u dan 
ook maandag 9 december vanaf 19.00 uur? 

 Dat er twee stallen gemaakt worden voor Ozosnel? 
 We veel gevonden voorwerpen hebben? 

 
 
 

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

https://youtu.be/eSreNKqc1n8

