
 

Belangrijke data: 
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, 
Wat hebben we een mooi Sinterklaasfeest 
gehad afgelopen week. Met ouderwets 
Sinterklaasweer. Alle leerlingen hebben een 
prachtige dans laten zien aan Sinterklaas 
en zijn Pieten. 
 
Het volgende feest staat alweer in de 
startblokken. Vanavond wordt de school 
versierd in Kerstsferen, u komt toch ook 
even helpen? 
 
Met vriendelijke groet, 
Mayke 
 
Welkom 
Deze week zijn er weer nieuwe leerlingen gestart op school. Wij wensen hen veel 
leerplezier op De Zeeraket toe. 
Jimi        1/2A 
Anna   1/2C 
Jiya       1/2C 
Quin      1/2B 

Personeel 
Na een virus door de school is gelukkig iedereen weer aanwezig. Bedankt voor uw 
adequate handelen. Op die manier hebben we alle groepen 1 dag kunnen opvangen. 
Hopelijk blijven we allemaal de komende 1,5 week op de benen. 

Thema: Licht uit, spot aan! 
U heeft vorige week een brief gekregen die betrekking heeft op de afsluiting van dit thema. 
Een spannend moment voor alle leerlingen. Ik ga er vanuit dat u allen komt naar de 
Topsporthal, donderdag 12 december van 13.30 -14.30 uur. De leerlingen gaan vanaf die 
plek ook naar huis, denkt u aan de opvang? 
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The leader in Me 
School brede leiderschapsrollen: 
We hebben 20 brieven ontvangen voor school brede leiderschapsrollen. Erg mooi om te 
zien dat de leerlingen bewust hebben gekozen voor een rol en welke vaardigheden ze 
daarbij willen oefenen of juist hebben om de rol goed uit te voeren. Uit eindelijk hebben 
alle leerlingen een rol gekregen. De indeling kunt u bij beide ingangen terugvinden. Weer 
een mooie stap verder in onze ontwikkeling en in die van de leerlingen. 

First Lego League 
Vanmorgen voelde je de spanning in groep 8. De 
voorrondes voor de First lego league! 
Er waren 3 teams die ieder een presentatie hielden en 
ook met de robot allerlei opdrachten gingen uitvoeren. 
Doordat ze zich zo goed hadden voorbereid was het 
voor de jury een behoorlijk ingewikkelde om een 
winnaar aan te wijzen. Uiteindelijk heeft er 1 team 
gewonnen. Zij zullen aanstaande zaterdag in Baken Stad 
de wedstrijd gaan spelen. Het is natuurlijk ontzettend 
leuk wanneer u een kijkje komt nemen. De dag start om 
10 en duurt tot 16 uur. We gaan voor ze duimen! 

De Zeeraket viert Kerst 
 
Beste ouders en/of verzorgers,  
 
Vanavond zullen wij met elkaar de school weer omtoveren in 
Kerstsferen. Daarbij zijn alle handen welkom. 
 
Met deze Flessenpost-kerstspecial willen we graag vertellen wat de 
komende weken voor u belangrijk is om te weten. 
Kerstzingen 
Een mooie traditie herhalen we natuurlijk dit jaar! Vanaf woensdag 11-12 
a.s. starten we de ochtend om 08:15 met een heus kerstkoor.  
Elke dag zullen twee klassen 2 á 3 kerstliedjes zingen.  
Woensdag 11-12: groep 8 en 3a 
Donderdag 12-12: groepen 7 en 3b  
Vrijdag 13-12: groepen 6 – 1-2 A  
Maandag 16-12: groepen 5 – 1-2 B 
Dinsdag 17-12: groepen 5/6 – 1-2 C 
Woensdag 18-12: groepen 4 – 1-2 D  
Die dag zullen de leerkrachten naar buiten komen en de kinderen bij zich verzamelen. Als 
uw kind aan de beurt is om te zingen is het natuurlijk extra leuk om bijvoorbeeld een 
kerstmuts op te hebben. 
Kerstkaarten rondbrengen 
Na het succes van vorige jaren gaan we ook dit jaar weer kerstkaarten rondbrengen in 
Duin. Vorig jaar konden we nog met de hele school in 1 x keer op pad, dit jaar gaan de 



 

groepen met leerkrachten dinsdag 17 december op pad in dezelfde samenstelling als het 
zingen. 
Kerstdiner 
Met ingang van woensdag hangen ook de menulijsten bij de groepen. U kunt hier 
kerstballetjes in hangen met gerechtjes voor het kerstdiner. Er zijn ook een aantal balletjes 
met daarop ‘drinken’ waar u alleen uw naam bij hoeft te zetten. Ervaring leert dat we altijd 
meer dan voldoende eten hebben. Als u iets maakt, maak het dan voor maximaal 6 tot 8 
kinderen. 
Uw kind hoeft geen bord, bestek etc. mee te nemen. Wij hebben alles aangeschaft op 
school. 
 
Op woensdag 18 december wordt iedereen verwacht rond 17.15 op het schoolplein alwaar u 
een warm onthaal wacht. Om ongeveer 17.30 uur gaan de deuren open en kunt u uw 
kind(eren) en de hapjes etc. naar binnen brengen. Tijdens het kerstdiner kunt u op het 
schoolplein met andere ouders en teamleden genieten van een hapje en een drankje. Om 
18.45 uur is het feest afgelopen en kunt u uw kind weer ophalen uit de klas. 
Donderdag 19 december 
Deze dag is er tot 12 uur school. Een tas meenemen voor alle werkjes (kerst en thema) is 
handig. Daarna hebben de kinderen kerstvakantie en zien we iedereen maandag 6 januari 
2020 weer op school.  
 
Namens de OR 
Na onze oproep voor nieuwe leden hebben een aantal enthousiaste ouders zich 
aangemeld voor de OR. Graag verwelkomen wij drie nieuwe OR leden: Monique, Wierisch 
en Chaya. Zij gaan met veel plezier de activiteiten ondersteunen van De Zeeraket.  
 
De OR bestaat dan nu uit de volgende leden: 
• Voorzitter OR: Liselore, moeder van Isabel groep 5 en Benjamin groep 3  
• Secretariaat: Gracillia, moeder van Jeiel groep 3 
• Penningmeester: Edna, moeder van Tyrese groep 3 
• Coördinator Activiteiten Commissie: Lot, moeder van Isabel groep 3 en Lucas gr 1 
• OR lid: Sanne, moeder van Milo groep 4 
• OR lid: Orpa, moeder van Yzah groep 3 
• OR lid: Leonie, moeder van Just groep 2 
• OR lid: Joran, vader van Elisa groep 2 
• OR lid: Monique, moeder van Iza groep 1 
• OR lid: Wierisch, vader van Ashaniya groep 3 
• OR lid: Chaya, moeder van Dynand groep 5 en Allysta 
groep 1 
 
Sinterklaas 
De OR heeft dit jaar ook weer geholpen met het organiseren van 
het bezoek van Sinterklaas op school. Samen met een aantal 
leerkrachten hebben wij ervoor gezorgd dat de school weer werd 
versierd, alle (schoen) cadeautjes werden besteld en dat 
Sinterklaas op 5 december ook op school was. Gedurende deze 



 

dag hebben wij ervoor gezorgd dat Sinterklaas bij alle groepen langs ging zodat alle 
kinderen ook even gedag konden zeggen. Voor ons was het een geslaagde activiteit waar 
we qua organisatie steeds meer in groeien.  
 
Kerst 
Sinterklaas is net weg en Kerst staat alweer voor de deur. Maandag 9 december gaat we ‘s 
avonds de school versieren voor de periode van Kerst. We hebben de hulp van de ouders 
hard nodig om er weer een mooie school van te maken. Kom je ons helpen met het 
versieren van kerstbomen, ophangen van lichtslingers en/of inpakken van 
kerstcadeautjes? We beginnen om 19:00 uur.  
 
Gevraagd: ouders voor de bieb 
We hebben drie ouders die helpen bij de bibliotheek van De Zeeraket. Hierdoor kunnen de 
kinderen met hulp van deze ouders de juiste boeken kiezen, ruilen en weer lezen.  
 
We zijn erg blij met deze hulp. Nu missen wij op twee dagen nog ouders, opa’s, oma’s of 
een iedere die het leuk zou vinden om te helpen in de bieb van De Zeeraket. 
 
Tot aan de kerstvakantie is de invulling als volgt: 
  Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 
8.30 -9.30 uur Aimee  ??  Kim  Jessica ?? 
 
Na de kerstvakantie: 
  Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 
8.30 -9.30 uur ??  Aimee  Kim  Jessica ?? 
 
Wie zou op de open plekken kunnen helpen in de bieb? Lijkt jou dit leuk, stuur ons een mail 
of spreek een van ons aan.  
 
Vragen? 
Mocht u als ouder vragen, opmerkingen of ideeën hebben, dan horen wij het graag! Wij als 
OR zijn er voor jullie als ouders.  
 
Tot de volgende OR Update! 
 

Wist u dat? 
 Zien we u dan ook vanavond vanaf 19.00 uur? 
 Wij op zoek zijn naar een schouw om een plekje te geven tijdens de kerstperiode? 

Mocht u er eentje hebben zou u deze dan vanavond willen meenemen of even 
langsbrengen? 

 We de gevonden voorwerpen in de kerstvakantie naar de Kringloop brengen? 
Mocht u iets kwijt zijn controleer dan snel. 

 Wij ongelooflijk blij zijn met de betrokkenheid die u als ouders laat zien? 
 
 

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


