
 

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

Belangrijke data: 
20 maart   : schoolvoetbal groep 5-6 
23 maart   : schaaktoernooi 
12 april    : Koningsspelen 
16-17 april   : IEP toets groep 8 
18 april    : Paasontbijt 
18 april    : afsluiting thema “Zo was het vroeger” 
19 april    : Goede vrijdag, leerlingen vrij 
22 april-3 mei   : Vakantie 
9 mei    : sportdag groep 5-8 
15 mei    : opening thema 
22 mei    : schoolreisje 1-6 

 

Beste ouders/verzorgers, 
Niets zo veranderlijk als de gemeente Een tijd geleden heb ik 
jullie geïnformeerd over de locatie in Duin. Helemaal blij met de 
plek en klaar voor de start, waren wij in afwachting. Helaas bleek 
dat de plek toch minder gunstig was voor de gemeente dan 
gedacht. Daarom hebben we in overleg met elkaar gekeken naar 
een andere locatie.  
Die hebben wij gevonden. Wij zijn daar ontzettend blij mee. In het 
zelfde gebied (zijde vis à vis) maar dan in een boskamer. 
Wanneer u over de dreef rijdt en ziet u een bosrand, in die rand is 
de laatste kamer bestemd voor de school. In die kamer komt de 
school, een opvanggelegenheid en een gymzaal. Afgelopen week 
voor de staking zijn wij even naar de locatie gegaan om deze te 
bekijken, wij werden nog enthousiaster. Morgen ben ik de gehele 
dag in het stadhuis om een architect keuze te maken.  
We gaan nu echt beginnen! 
 

Nadat we de locatie hebben bekeken zijn we met het team naar 
Den Haag afgereisd. We hebben meegedaan aan de manifestatie 
voor beter onderwijs, voor uw en onze kind(eren). We willen meer 
geld zodat we meer op school kunnen betekenen en dat het 
beroep weer aantrekkelijker wordt voor nieuwe leerkrachten, want 
wat hebben we toch een mooi beroep! 
 
Met vriendelijke groet, 
Mayke van den Berg 
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Welkom 
Er zijn de afgelopen weken weer een aantal nieuwe 
leerlingen gestart op De Zeeraket.  
Wij verwelkomen en wensen hen een leuke en 
leerzame tijd op De Zeeraket toe. 
June     groep 1/2C 
Minas   groep 3 
Reiner  groep 1/2B 
Lucas    groep 1/2C 
Kenai    groep 1/2A 
Ise         groep 1/2B 
 

Ouderbijdrage 
Wanneer u er voor heeft gekozen om uw ouderbijdrage in termijnen te betalen dan is dit 
het moment om het laatste gedeelte te betalen. U kunt dit overmaken op 
NL42INGB0007524330 t.a.v. OR De Zeeraket onder vermelding van de naam van uw 
kind(eren). Ik ga ervanuit dat deze maand (maart) alle bijdragen voldaan zijn. 

Meedraaiweek taal 
Vele van u hebben meegedaan met een taalles. Wat ontzettend fijn. Het is voor ons 
belangrijk dat u betrokken bent bij de school en het onderwijs van uw kind(eren). We 
hopen u bij alle komende meedraaimomenten weer te verwelkomen 

 

 “Zo was het vroeger” 
Wat zijn de leerlingen actief aan het leren. De eerste expertlessen zijn geweest en de 
educatieve uitstapjes zijn ook in volle gang. Zo mooi om te zien hoe leerlingen daarvan 
terugkomen en weer een stap in hun denken hebben gezet. Wat fijn dat u zich als ouders 
ervan bewust bent dat we u hier echt bij nodig hebben. Wij kunnen niet zonder uw hulp 
deze educatieve uitstapjes maken. Bedankt voor uw inzet! 
 
Het Paasontbijt 
Vanwege de eindtoets van groep 8 hebben we het Paasontbijt verschoven naar 
donderdag 18 april. U ontvangt hier op een later moment meer informatie over. 
 

Avond4daagse 
Jaja, ook dit jaar zullen wij weer meedoen met de Avond4daagse. De Avond4Daagse 
Almere Poort zal starten op maandag 20 mei. We starten en finishen als vanouds bij het 
Klokhuis. De starttijden worden op een later moment gecommuniceerd, maar zullen in 
principe niet afwijken ten opzichte van andere jaren. 
Er is een vraag of er 2-3 ouders zijn per dag die kunnen helpen met het verkeer. Wanneer 
u hier voor open staat kunt u dat doorgeven door een mail te sturen naar de ouderraad. Er 
volgt later meer informatie over het moment van inschrijven etc. 
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Schaaktoernooi 
Naar de voordelen van schaken voor (het brein van) kinderen is al veel onderzoek gedaan. 
Daaruit bleek onder andere dat kinderen die schaken, op school beter presteren als het 
gaat om vaardigheden als logisch denken, problemen oplossen, rekenvaardigheid, 
ruimtelijk inzicht en je concentreren. Dat geldt niet alleen voor kinderen die op school al 
bovengemiddeld presteerden voordat ze gingen schaken, maar voor alle kinderen die 
beginnen met deze denksport. 

Wij vinden het belangrijk dat alle leerlingen op zoveel mogelijk verschillende manieren van 
leren en denkvermogen creëren. Daarom bieden wij op school 1 keer per 3 weken 
schaaklessen aan. Dit voor de groepen 4-8 door elkaar op niveau. Prachtig om te zien wat 
dat doet met kinderen.  

Vanaf de start van De Zeeraket hebben wij meegedaan met het schoolschaaktoernooi. 
Eerst met 1 team en aankomende zaterdag zullen wij met 6 teams aanwezig zijn in de 
topsporthal. Het toernooi start om 13 uur en is rond 17 uur afgelopen. Wij en de leerlingen 
vinden het natuurlijk ontzettend leuk wanneer u ons komt aanmoedigen. 

 

Wist u dat? 
 Wij op zoek zijn naar kleding en ondergoed voor de kleuters? 
 Er streng wordt gecontroleerd door handhaving op uw parkeergedrag? 
 Er nog steeds te veel kinderen te laat in de klassen zitten? 
 We nog op zoek zijn naar ouders die een team willen begeleiden tijdens het 

schaaktoernooi? 
 Donderdag de vijfde kleutergroep niet doorgaat? Juf Samantha heeft dan een 

studiedag. De leerlingen zijn welkom in hun eigen groep. 
 


