
 

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

Belangrijke data: 
28 februari   : opening thema: “Zo was het vroeger” 
11-15 maart   : meedraaiweek taal 
15 maart   : Staking onderwijs, leerlingen vrij 
18 maart   : Studiedag, leerlingen vrij 
12 april    : Koningsspelen 
17 april    : Paasontbijt 
18 april    : afsluiting thema “Zo was het vroeger” 
19 april    : Goede vrijdag, leerlingen vrij 
22 april-3 mei   : Vakantie 

 

Beste ouders/verzorgers, 
Hopelijk heeft iedereen genoten van het prachtige weer van afgelopen week. Een mooie 
start van een nieuwe periode. Ondertussen ben ik druk bezig met de gemeente m.b.t. de 
architect keuze van het nieuwe gebouw.  
Ook zijn wij ons aan het voorbereiden op het nieuwe thema “Zo was het vroeger” een 
thema gericht op  geschiedenis. Altijd leuk en vooral leerzaam. Aanstaande donderdag is 
de opening van het thema. De leerlingen krijgen gedurende de dag een workshop en aan 
het einde van de dag bent u van harte welkom om een toernooi te bekijken. Verderop 
meer info hierover. 
 
Zoals u weet staat er een landelijke staking gepland op 15 maart. U heeft vanuit ASG hier al 
een informerende brief over ontvangen. Na een inventarisatie blijkt dat het gehele team 
gaat staken en er zal er die dag geen les zijn.  
 
Met vriendelijke groet, 
Mayke van den Berg 

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. 
Allysta    groep 1-2c 
Liam   groep 1-2d 
Nolan   groep 1-2d 
LoÏs   groep 1-2b 
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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 alle bijdragen voldaan zijn. 
 
 

 
Muzieklessen 
Iedere week krijgen de leerlingen muziekles van juf Tessa. Nu 
hebben wij een aantal muziekinstrumenten, maar zijn we op 
zoek naar meer…. 
Heeft u thuis een muziekinstrument (denk aan; sambaballen, 
triangels, blokfluiten, ritme stokken etc.)liggen die niet meer 
gebruikt wordt dan ontvangen wij die graag. 
 

Meedraaiweek taal 
In de week van 11-14 maart kunt u meedraaien met een les taal. De groepen zullen vanaf 
volgende week een lijst ophangen bij de deur zodat u zich kunt inschrijven voor een les. Wij 
vinden het belangrijk dat u betrokken bent bij het onderwijs van uw kind(eren) en daarom 
laten wij graag aan u zien hoe het gaat in de groepen. U komt toch ook? 

 

Opening “Zo was het vroeger” 
Komende donderdag zullen de leerlingen met elkaar 
het thema gaan openen. Dat gaat gebeuren om 
13.30-14.00 uur in het Cascadepark, naast de 
boerderij. Daar zal een heus riddertoernooi 
plaatsvinden. U bent van harte welkom om daarbij 
aanwezig te zijn. Na het toernooi zullen we met 
elkaar terug lopen naar school. De leerlingen zullen 
gewoon om 14.30 uur uit zijn. 
We zijn ontzettend benieuwd, u ook?  
 

Wist u dat? 
 Wij  op zoek zijn naar kleding en ondergoed voor de kleuters? 
 Wij u vragen om niet dubbel te parkeren en op de opritten van de huizen? 
 Wij het ontzettend gezellig vinden dat iedereen er weer is? 
 Wij echt strenger zullen zijn op het starten van de les om 8.30 uur. Dan gaat de 

klassendeur dicht en daarna is uw kind(eren) te laat. Zorgt u er alstublieft voor dat 
uw kind(eren) voor 8.30 uur in de groep zitten. 

 


