
 

Belangrijke data: 
17 oktober    : Afsluiting thema 13:45-14:30 uur 
20 oktober    : CAO dag, leerlingen vrij 
23-27 oktober    : herfstvakantie 
31 oktober    : opening tweede thema: Hoe wordt het gemaakt? 
2 november    : start logopediste (praatmaatgroep) 
6-10 november  ` : meedraaiweek rekenen 
17 november    : Sint versieravond 19.00-21.00 uur   
 

Beste ouders, 
De eerste periode van het schooljaar zit er alweer op. Wat gaat het toch snel. De lokalen 
zijn omgetoverd tot themaruimtes en de leerlingen hebben al ontzettend veel geleerd. 
Morgen is de thema afsluiting van 13:45-14:30 uur. Voor het leerproces is het belangrijk 
dat u of iemand anders daarbij aanwezig kan zijn. Ieder thema ( ongeveer 5 per jaar) zal 
op een andere passende manier worden afgerond. Ik hoop u te zien morgenmiddag. 
 
We zijn ook begonnen met de 7 gewoonten te vertellen aan de leerlingen. Zo mooi om te 
zien dat begrippen langzaamaan al vorm beginnen te krijgen. Na de herfstvakantie zal ik, 
in de Flessenposten, de 7 gewoonten bespreken. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Mayke van den Berg 
 
 

Personeel 
 Ondanks de buikgriep die door school heen ging, hebben we het allemaal weten vol 

te houden.  
 Wij feliciteren juf Mandy. Juf Mandy is zwanger van haar tweede kindje. Zij is op dit 

moment 15 weken zwanger. Zij zal na de voorjaarsvakantie met verlof gaan. Eind 
december zullen wij gaan werven naar een goede vervanger van haar. 

  

Sint versieravond 
Zoals u heeft gezien vinden wij het ontzettend belangrijk dat de omgeving van de 
leerlingen past bij het thema. Zo natuurlijk ook bij Sint en Kerst. Deze twee thema’s willen 
wij graag gezamenlijk met u voorbereiden. Op 18 november komt Sinterklaas aan in 
Nederland en dan is het natuurlijk geweldig wanneer de kinderen maandag op school 
komen de school helemaal omgetoverd is.  
Dus zullen wij vrijdagavond 17 november vanaf 19 uur hard aan het werk gaan om de 
school in sfeer te brengen. Aangezien wij een nieuwe school zijn ,zal er veel gemaakt 
moeten worden en hebben we uw hulp meer dan hard nodig. Dus u komt toch ook? 
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Door de samenstelling van de groepen hebben we er dit jaar voor gekozen om groep 4/5 
nog niet mee te laten doen met surprises. Alleen groep 6-7-8 zal dit jaar surprises maken. 
Het verzoek om dit te bespreken met uw kind(eren). Het is belangrijk dat groep 4 nog het 
Sint gevoel kan beleven. 
 
 
Thema: Griezelen 
Morgenmiddag zal het thema ”Griezelen” worden afgerond. De leerlingen hebben een 
mooie middag voorbereid. Tot dan! 
 
Anders dan in de kalender openen we de thema’s op de dinsdag. Dit omdat dan alle 
groepen aanwezig zijn. 
  

Meedraaiweek rekenen 
We vinden het belangrijk dat u betrokken bent bij de school. Dat betekent voor ons dat we 
u moeten informeren. De meedraaiweken zijn daar een onderdeel van. We willen u 
daarom graag uitnodigen in de week van 6 november om een rekenles bij te wonen. We 
zullen dan (uitgezonderd van de eerste gymlessen) meteen om 8.30 uur starten met een 
rekenles. Om er voor te zorgen dat er niet meer volwassenen dan leerlingen aanwezig zijn 
kunt u zich in de week na de vakantie inschrijven bij de deur van het lokaal. 
We hopen u te zien bij een van de lessen. 
 
De andere meedraaiweken zijn: 
Gymnastiek: 15 en 19 januari 
Taal: 5-9 maart 
TLIM: 23-25 april 

Ouderbijdrage 
De ouderbijdrage komt gelukkig goed binnen. Nog vergeten over te maken? Graag zo snel 
mogelijk doen. We zijn nu al bezig met de experts van het volgende thema.  
Techniek staat centraal……… 
 

Logopedie op school 
 
Geachte ouder(s),verzorger(s), 
 
Middels deze brief willen wij u laten weten dat er met ingang van 1-11-2017 de mogelijkheid 
bestaat om uw kind logopedische therapie te laten volgen op school. 
Gebleken is dat het voor sommige leerlingen een te zware belasting vormt om dit nog na 
schooltijd  te laten plaatsvinden en bovendien bestaat daartoe niet altijd de mogelijkheid. 
De logopedie kan op deze manier beter geïntegreerd worden in de totale zorg van de 
school. De school heeft deze zorg uitbesteed aan De Praatmaat Groep.  
De Logopediste, Sandra der Kamp-Van Tuil, zal voortaan elke donderdag  op school 
aanwezig zijn. Zij verzorgt zowel het onderzoek als de behandeling van problemen op het 



 

gebied van spraak, taal, stem, mondmotoriek en gehoor, in een daartoe speciaal ingerichte 
logopedieruimte. Sandra  is een ervaren logopedist. Zij is kwaliteitsgeregistreerd en 
allround opgeleid. Voor vragen en/ of advies kunt u geheel vrijblijvend bij haar terecht op 
de dag waarop zij aanwezig is. Kom gerust eens langs! 
Behandeling geschiedt uitsluitend op indicatie en verwijzing van uw huisarts of specialist.  
Logopedie zit in het basispakket en wordt geheel of gedeeltelijk vergoed door uw 
zorgverzekeraar. Voor meer informatie over o.a. de vergoeding kunt u terecht op de 
website : www.depraatmaatgroep.nl 
 
Twijfelt u of uw kind misschien logopedie nodig heeft ?  
bekijk de Checklist voor ouders 
 
Aanmelden voor logopedie kan via het aanmeldformulier, verkrijgbaar op school of online 
via de website of door contact op te nemen  
met onze logopediste : 
 
Sandra van der Kamp-van Tuil     Tel :06- 30403980  (b.g.g. tel : 06-22808129)  

  Email: sandra@depraatmaatgroep.nl  

                      
 
 
Medezeggenschapsraad (MR) 
De medezeggenschapsraad is een wettelijk orgaan en heeft informatie en 
instemmingsrecht op verschillende terreinen die te maken hebben met de school.  
 
Afgelopen donderdagavond heeft de MR voor het eerst dit schooljaar vergaderd. Deze 
eerste vergadering zijn de data voor komend schooljaar vastgesteld en is de goede start 
van dit jaar besproken. Er zijn geen inhoudelijk documenten aan de orde geweest.  
 
Komende nieuwsbrief zal de oudergeleding van de MR zich aan u voorstellen, na iedere 
vergadering kunt u een korte samenvatting van datgene dat besproken is verwachten in 
de Flessenpost. Wanneer u vragen heeft aan de MR kunt u ons persoonlijk aanspreken of 
mailen via digiDUIF.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
De MR  
Lucienne Brammerloo en Monique Versteeg (ouders) 
Erik Petter en Elke Spoor   (leerkrachten) 
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Wist u dat? 
 We op zoek zijn naar reserve kleding, vooral voor jongens? 
 Wij een prachtige speelboot hebben die een likje verf nodig heeft? Bent u degene 

die dat voor ons wilt doen (mag ook op school)?  
We hebben hem op 3 december nodig. 

 Het dinsdag griezelig eng is op school? 
 De ouderraad volop bezig is met het organiseren van de feest maand? 

 
 
 

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


