
 

Belangrijke data: 
4 juni     : start Cito periode 
15 juni     : Suikerfeest 
18-22 juni    : Junivakantie 
2 juli     : Rapport ophalen 
4-5 juli     : Rapportgesprekken 
13 juli     : afsluiting thema (tijdens het Zomaar feest) 
13 juli     : Het Zomaar feest, voor ouders en leerlingen 
16 juli    ` : meedraaimoment 
20 juli     : CAO dag, leerlingen vrij 
21 juli     : Zomervakantie 
 
 

Beste ouders,   
De afgelopen weken waren spannende en leuke weken. We hebben met elkaar het 
thema afgesloten en het nieuwe thema gestart. Wat hebben de leerlingen toch een mooi 
schilderij gezamenlijk gemaakt. 
Ook kwam de inspecteur een kijkje bij ons op school nemen. Altijd een spannend 
moment. Ben dan ook ongelooflijk trots op de terugkoppeling: “Ik ben ontzettend onder 
de indruk van wat er staat”. Ook de woorden dat het team niet alleen respectvol is, maar 
oprecht naar de leerlingen, maakt dat ik met een enorme glimlach naar huis ga elke dag. 
 
Ik ben druk bezig met het komende schooljaar. Wanneer de vakantiedagen etc. door de 
MR zijn goedgekeurd zal ik jullie deze toe doen komen.  
 
Met vriendelijke groet, 
Mayke van den Berg 
 
 

Welkom 
De afgelopen weken zijn er weer nieuwe leerlingen 
gestart op De Zeeraket.  
Wij verwelkomen: 
Jasmijn Korevaar groep 6-7-8 
Esmée Korevaar groep 4-5 
Wij wensen hen beide een mooie en leerzame tijd 
toe op De Zeeraket. 
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Personeel 
 De invulling voor komend schooljaar kan ik nog niet met u delen. Ik kan u wel 

vertellen hoe de groepsverdeling zal zijn: 
Groep 1-2a 
Groep 1-2b 
Groep 1-2c 
Groep 1-2d 
Groep 3 
Groep 4a 
Groep 4-5b 
Groep 5a 
Groep 6a 
Groep 7-8a 
 

Het schoolreisje 
Groep 1-5 is met zijn allen naar Oud Valkeveen geweest. Wat een plezier heeft iedereen 
beleefd. 

Schoolfotograaf 
De fotograaf heeft een dag lang alle leerlingen van de Zeeraket op de foto gezet. Binnen 
nu en volgende week zullen wij daar het resultaat van zien. We wachten in spanning af. 
 

De avond4daagse in Poort 
Wat hebben we hard gezongen en genoten tijdens de avond4daagse. Zo leuk om te zien 
dat iedereen zich heeft vermaakt. 
 
Het Zomaar feest 
Tijdens de wist je datjes heb ik het al eerder aangegeven, maar op 13 juli is het dan zo ver! 
He “traditionele” Zomaar feest. Een moment om het schooljaar feestelijk met elkaar af te 
sluiten, maar ook als start sein voor het komende schooljaar. Alle nieuwe leerkrachten en 
nieuwe leerlingen en hun ouders zullen ook een uitnodiging krijgen. 
De officiële uitnodiging volgt. 
 
Het feest zal starten rond 16.30 uur en rond 20.30-21.00 uur weer eindigen.  
Er is van alles te doen: 
Stormbanen 
Springkussens 
Schminken 
Poffertjes 
BBQ 
Spelletjes 
Waterballen 
Rad van fortuin 
 



 

Ik heb uw hulp nog wel even nodig. Voor het rad van fortuin ben ik op zoek naar mooie 
prijzen. Wellicht kunt u via uw werk iets regelen of heeft u zelf iets leuks aan te bieden. We 
zullen de lootjes verkopen en de opbrengst zal gaan naar bibliotheek boeken voor de 
school. 
U leest wij verzorgen al veel maar willen u vragen om iets van een salade/fruit/groenten/ 
mee te nemen. Dat maakt het feest helemaal compleet. 
Het evenement dat u niet kan overslaan! 
 

Cito periode 
Hoe graag we ook willen dat dit niet zo is, brengt deze periode toch vaak een bepaalde 
druk met zich mee. We willen u dan ook vragen om die druk niet te vergroten en er zo 
gewoon mogelijk mee om te gaan. Aangezien het weer warm is en de leerlingen daar last 
van kunnen hebben, wil ik u vragen om er voor te zorgen dat uw kind(eren) op tijd gaan 
slapen. Alle beetjes helpen in zo’n warm lokaal. 
 
 

Wist u dat? 
 We bijna weten waar we komen in Duin? 
 We geen leerlingen meer aan kunnen nemen in groep 7-8 komend schooljaar? 
 Wij ontzettend blij zijn met alle ouderhulp gedurende het schooljaar? 
 Wij op zoek zijn naar ouderraadleden? 

 
 

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


