
 

Belangrijke data: 
17 en 18 april    : Iep eindtoets groep 8 
20 april    : Koningsspelen 
24 april    : Afsluiting thema: Hallo aarde 
27 april    : Koningsdag, leerlingen vrij 
30 april-11 mei    : meivakantie 
 

Beste ouders,   
Afgelopen week heb ik namens De Zeeraket een presentatie gegeven over ons 
onderwijs. Er waren scholen uit het basisschool (PO) maar ook vanuit het voortgezet 
onderwijs (VO). De reacties waren zeer lovend en enthousiast. Voor mij goed om even stil 
te staan bij wat we allemaal al hebben bereikt in een korte periode. 
 
Zoals u allemaal weet heb ik niet de ambitie om een “grote” school te worden. Ik ben van 
mening dat kwaliteit en het samen groeien en ontwikkelen belangrijk is binnen De 
Zeeraket. Om ervoor te zorgen dat we niet uit ons jasje groeien, zullen we het aantal 
inschrijvingen ook moeten reguleren. Op die manier is het voor de school en voor de 
leerlingen het beste. Hoe ik dat het beste vorm kan geven ben ik aan het onderzoeken. 
 
Ik ben druk bezig met volgend schooljaar. Hoeveel groepen, welke leerkrachten etc. het is 
belangrijk om daar op tijd en zorgvuldig mee om te gaan. In overleg met het bestuur van 
de Duinvlinder hebben we besloten dat wij de komende periode in de Monacostraat 
kunnen blijven. De Duinvlinder zal vanaf augustus naar een andere locatie verhuizen. Dat 
betekent dat wij het gehele gebouw tot onze beschikking zullen hebben. Daar ben ik 
uiteraard blij mee. Wat betreft de locatie in Duin, kan ik helaas nog steeds geen duidelijk 
antwoord geven. Ik en met mij vele hopen dat er op korte termijn meer duidelijkheid zal 
zijn. Zodra er meer informatie is zal ik deze met u delen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Mayke van den Berg 
 

Welkom 
De afgelopen weken zijn er weer nieuwe leerlingen gestart op De Zeeraket.  
Wij verwelkomen: 
Elisa Kroeke   groep 1-2c 
Miles Mors   groep 1-2c 
 
Wij wensen hen beide een mooie en 
leerzame tijd toe op De Zeeraket. 
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Personeel 
 Juf Hannah heeft de griep flink te pakken. Juf Alice heeft vandaag de groep 

gedraaid en zal dat morgen ook doen. 
 Juf Mandy is nog steeds niet bevallen. Ze begint al erg ongeduldig te worden. 
 We zijn al druk bezig met de formatie van volgend jaar. Mocht u iemand weten die 

De Zeeraket wellicht een mooie en fijne werkplek lijkt, laat ze contact opnemen met 
mij. 
 

Thema: Hallo aarde 
Het thema is in volle gang. De expertlessen zijn in alle groepen in volle gang. Bij de 
kleutergroepen leren de leerlingen van alles over de boerderij. In groep 3 staan vogels 
centraal en bij de groepen 4-8 staat duurzame energie en natuur verschijnselen centraal. 
Op dinsdag 24 april staat de afsluiting. Meer informatie ontvangt u in het eerst volgende 
Scheepsjournaal, maar houdt u er alstublieft rekening mee. 

 

De ouderbijdrage 
De ouderbijdrage is een belangrijk onderdeel van De Zeeraket. Op het moment dat u als 
ouder heeft gekozen voor De Zeeraket bent u geïnformeerd en heeft u zich 
gecommitteerd aan de ouderbijdrage en de inzet van die gelden. 
De ouderbijdrage worden op een aparte rekening gestort en deze worden beheerd en 
gecontroleerd door de OR en MR. Omdat wij met alles zo transparant mogelijk willen 
communiceren zal ik de verdeling van uw bijdrage beschrijven: 
€225,- bij een volledig schooljaar 
Groep 1-6      Groep 7-8 
 
Sinterklaas   €12,50   Sinterklaas   €7,50  
Kerst    €7,50   Kerst    €7,50 
Pasen     €2,00   Pasen    €2,00 
Zomaarfeest   €2,50   Zomaarfeest   €2,50 
Sparen Lustrum  €2,50   Sparen lustrum  €2,50 
Bijzondere materialen €5,00   Bijzondere materialen €5,00 
Schoolreisje   €30,00   Kamp    €65,00 
Sparen kamp   €5,00   onvoorzien   €2,50 
Onvoorzien   €2,50 
 
Expertlessen/educatieve uitstapjes 
5 thema’s per jaar €31,10       €26,10  

(5*€31,10= €155,50)       
      (5*€26,10=€130,50) 

Totaal    €225,00      €225,00 
 
Zoals u kunt zien gaat ruim 60% van uw ouderbijdrage naar de expertlessen en naar de 
educatieve uitstapjes. Dat is ook nodig want gemiddeld kost een expert voor een dag al 



 

snel €100. We hebben ongeveer 3-4 expertlessen per thema. Uiteraard is de ene expert 
duurder dan een andere. Om een voorbeeld te geven tijdens het techniek project waren de 
kosten €600 per groep. Daarnaast hebben we een educatief uitstapje gemaakt dat 
gemiddeld €15 per leerling kostte.  
 
Ik ga ervanuit dat u voldoende geïnformeerd bent. Wanneer er een andere verdeling of 
ouderbijdrage zal ontstaan zal dit altijd in overleg met de MR zijn. 
 
Ik maak meteen gebruik van de gelegenheid om u te attenderen op het laatste termijn om 
de ouderbijdrage over te maken. 
 

Paasontbijt 
Wat hebben we met elkaar genoten. Alle leerlingen hadden een heerlijk ontbijtje in een 
prachtige paasdoos gemaakt. Een mooie gedachten om tijdens de Pasen in  
saamhorigheid,  iets te doen voor een ander. Wij waarderen het dan ook dat u dit samen 
met uw kind(eren) heeft opgepakt. 
 
 
Vanuit de MR 
De MR is 22 maart bij elkaar geweest om te vergaderen. Er is gesproken over de GMR 
vergadering. Er gaat een afvaardiging van onze MR naar de GMR, de GMR is een 
gezamenlijke MR van alle ASG scholen. Boven schoolse zaken worden hierin besproken. 
Aanbod kwamen afgelopen keer met name de stakingen en de werkdrukvermindering. 
Binnen de Zeeraket moet nog een besluit genomen worden wat er met de 
werkdrukverminderingsgelden gedaan gaat worden. De gelden die hiervoor beschikbaar 
zijn gesteld zijn voor onze school niet toereikend om de werkdruk structureel te 
verminderen. Ideeën voor het verminderen van de werkdruk voor de leerkrachten zijn 
welkom.  
We hebben daarnaast gesproken over de toekomst. De directie heeft toegelicht hoe het 
staat met de groei van de school en het aanname beleid, de hierbij horende formatie en 
de gebouwindeling van komend schooljaar. U zult hier door de directie t.z.t. verder over 
worden ingelicht.    
 

Daar komt hij weerrrr……..de avond4daagse in Poort 
In de bijlage vindt u het inschrijfformulier voor de avond4daagse. Vanaf morgenochtend 
zal er de hele week iemand vanuit de OR aanwezig zijn bij de ingang van de school om uw 
kind(eren) in te schrijven.  
Wij hebben er als school voor gekozen om alleen met de 5 km mee te lopen. Dan zijn wij 
met een grotere groep en met zowel gr 1-8. Dat vinden wij erg belangrijk.  
Belangrijk om te weten is dat uw kind(eren) altijd onder begeleiding van een volwassenen 
dient te lopen De verantwoordelijkheid ligt niet bij de OR/school. Wel gaan we ervanuit dat 
wij een voorbeeld zijn voor anderen en ons gedragen aan de gedragsregels die horen bij 
de avond4daagse. 
Vorig jaar was een groot succes, ik hoop dat we met zijn allen mee gaan lopen. Dus geef 
uw kind(eren) deze week op.  



 

Dit kan door het aanmeldformulier in te vullen en de bijdrage toe te voegen. 

The Leader in Me 
De 7 gewoontes van Covey!  
 
Stephen Covey heeft het gedachtengoed rond de 7 gewoonten ontwikkeld. 
Gewoontes zijn dingen die wij herhaaldelijk doen. Het grootste deel van de 
tijd zijn we er ons niet van bewust dat we ze doen. We functioneren vooral 
“op de automatische piloot”. Sommige gewoontes zijn effectief, sommige 
zijn ineffectief en anderen doen er niet echt toe. Afhankelijk van wat ze zijn, 
zullen onze gewoontes ons maken of breken. We worden wat we 
herhaaldelijk doen. Een gewoonte ontstaat wanneer je kennis, vaardigheid 
en streven combineert. Kennis is het theoretische deel: wat moet er gedaan 
worden en waarom. Vaardigheden staan voor hoe iets moet worden gedaan.  
Streven is de motivatie, de wil om het te doen. 
De eerste 3 gewoontes (1. wees proactief, 2.begin met het einde voor ogen en 3.belangrijke 
zaken eerst) vallen in de categorie “overwinningen op jezelf”. De volgende 3 gewoontes (4. 
denk win-win, 5. eerst begrijpen dan begrepen worden en 6. synergie) passen onder het 
kopje “overwinningen met de omgeving. De laatste gewoonte (7. houd de zaag scherp) 
gaat over het onderhouden van de eerste 6.  
 
In deze Flessenpost gewoonte 6: Synergie—samen is beter.  
“Synergie is wat er gebeurt wanneer één plus één tien is, of honderd!....Het is de passie, 
energie, vernuftigheid, sensatie om een nieuwe realiteit te creëren die de oude realiteit 
overstijgt.” (Stephen Covey)  Dat klinkt ingewikkelder dan het is… het betekent dat dingen 
sámen doen, vaak beter werkt. “Alleen ga je sneller; samen kom je verder,” zegt een 
Afrikaans spreekwoord. Misschien heeft de ander een slimme oplossing. Misschien denkt 
de ander heel anders dan jij – dat kan jou op ideeën brengen! Als je samen ergens over 
praat, kun je dingen in een nieuw licht gaan zien. Of je kunt op een nóg beter idee komen. 
Of de ander komt door een opmerking van jou op een nog beter idee. Misschien kun je de 
taken verdelen en wordt de klus die je moet doen leuker….. en ben je eerder klaar. Samen is 
vaak zoveel handiger, slimmer, beter en gezelliger dan alleen!!   

 

Wist u dat? 
 Op 13 juli het Zomaar feest zal zijn van de school. Een feest waar we met u als 

ouder,  leerlingen en  team een groot “traditioneel” feest houden.  
Dus save the date,  13 juli van 16.30-21.00 uur 

 Wij ontzettend blij zijn met alle ouderhulp? U helpt toch ook mee? 
 Wij strenger zullen zijn voor de start van de school? Om 8.30 uur gaat de les 

beginnen en is het enorm storend wanneer u te laat op school komt. 
 
 
 

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


