
 

Belangrijke data: 
1 november   : opening thema 
5-9 november   : meedraaiweek rekenen 
16 november   : versieravond (19.00-21.00 uur) Sinterklaas 
30 november   : CAO dag vanaf 12 uur leerlingen vrij 
5 december   : Sinterklaasviering 
6 december   : CAO dag, leerlingen vrij 
7 december   : versieravond (19.00-21.00) Kerst 
15 december   : wedstrijd Lego League groep 7-8 
19 december    : Kerstdiner 
20 december   : CAO dag vanaf 12 uur leerlingen vrij 
21 december   : CAO dag, leerlingen vrij 
24 dec- 4 jan   : Kerstvakantie 
7 januari   : Studiedag, leerlingen vrij 
 

Beste ouders/verzorgers, 
Wat hebben we kunnen genieten van mooi herfstweer de afgelopen 
week. Nu weer klaar voor de tweede schoolperiode. Een leuke, 
gezellige, maar zeker ook een vermoeiende periode. Ook een 
periode waar we uw hulp wederom hard nodig hebben. Nu vooral 
tijdens de versieravonden voor Sinterklaas en Kerst. We hopen op 
veel hulp zodat de school zal stralen in Sint en kerstsfeer.  
Dus…… noteert u alvast de data, dan zorgen we er gezamenlijk voor 
dat er een heus wauw effect zal ontstaan. 
 
Tijdens het Zomaarfeest hebben we d.m.v. de veiling en het Rad van 
Fortuin een mooi bedrag van ruim €600,- opgehaald. Daar hebben 
wij gisteren boeken voor aangeschaft. Deze staan vandaag en 
morgen tentoongesteld in de gangen. Daarna gaan ze snel de 
boekenkasten in om gelezen te worden. 
Met vriendelijke groet, 
Mayke van den Berg 
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Welkom 
Vandaag zijn er weer twee nieuwe leerlingen 
gestart op De Zeeraket.  
Wij verwelkomen: 
James   groep 1-2c 
Amin groep 1-2d 

 
 

 

Parkeren rondom school 
De eerste schooldag na een vakantie en regen. Het was dan ook meteen raak met de 
verkeerproblemen. Wilt u er echt voor zorgen dat er geen onveilige situaties ontstaan. Dit is 
in het belang van alle leerlingen op de school. 
 
 
Thema: Bouw je verbeelding 
Aanstaande donderdag zal het thema van start gaan. Dit keer is de opening onder 
schooltijd. Dit zal met leerkrachten en kinderen van start gaan met een grandioos creatief 
eigen bouwwerk van alle kinderen van de school.  
De kinderen gaan aan het werk met alle mogelijke spullen waarmee gebouwd kan 
worden. Daarom is het belangrijk dat aanstaande donderdag, ieder kind één voorwerp 
meeneemt waarmee hij of zij een steentje kan bijdragen aan ons bouwsel. Waar je aan 
kan denken als voorwerp is: kartonnen doos, bakje, lege fles, spons, oud boek, hout, steen, 
piepschuim, stro etc.  
Houdt u er rekening mee dat het niet direct weer mee terug naar huis gaat. 
 
We zijn nog steeds op zoek naar plattegronden, bouwtekeningen, bouw materialen etc. 
wanneer u deze heeft zou u dit dan woensdag aan ons willen geven? Wij gaan namelijk 
woensdagmiddag de school weer in het thema aankleden. 
 

Wist u dat? 
 Wij gisteren al 1 boek gratis hebben ontvangen bij STUMPEL vanwege de 

bonnen. Dus tot het einde van dit jaar alle stumpel bonnen bij ons inleveren 
graag. Wij krijgen namelijk van het totaal bedrag 10% korting. De moeite 
waard. 

 Wij een piano in de gang hebben staan? Dit past mooi bij ons 
muziekonderwijs. 

 Wij ontzettend blij zijn met Sint en Kerstversieringen, dus heeft u iets op 
zolder staan wat u zelf niet meer gebruikt, dan krijgen wij het graag. 

 
 
 

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


