
 

Belangrijke data: 
21 februari    : 14.00 uur afsluiting thema: Zo was het vroeger  
26 februari- 2 maart   : voorjaarsvakantie 
6 maart    : opening thema: Hallo aarde 
9 maart    : juf Mandy met verlof 
14 maart    : eventueel staken, graag rekening mee houden 
12-16 maart    : meedraaiweek taal 
28 maart    : Paasontbijt 
29 maart    : studiedag, leerlingen vrij 
30 maart    : Goede vrijdag, leerlingen vrij 
2 april     : Pasen, leerlingen vrij 
 

Beste ouders,   
Vorige week zijn er leerlingen gestart in de nieuwe 
kleutergroep. Een spannend moment voor de kinderen 
en hun ouders. Vol trots en gezonde spanning kwamen 
ze de school binnen. Wat hebben ze genoten. 
Ze zullen langzaamaan wennen aan het ritme van de 
school. 
 
Het thema is in volle gang, aanstaande woensdag is de 
afsluiting om 14 uur. Belangrijk dat er iemand voor uw 
kind(eren) aanwezig is. Zij zullen u namelijk rondleiden 
door “museum De Zeeraket”.  
 
Met vriendelijke groet, 
Mayke van den Berg 

 

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.  
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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 4: Denk win win. “Win - win is in principe de gouden regel: 
‘behandel mensen zoals jij behandeld wil worden.’ Dit is de basiswet van het leven. Het is 
de wet van de langdurige relaties. Het is de kern van de wederzijds afhankelijke wereld.” 
(Stephen Covey) Het is best fijn om: Maar jij bent niet de enige die dat graag wil! Andere 
mensen voelen en willen dat net zo! Het is veel leuker om allebei blij te zijn met wat je kunt 
of doet. Als je win-win denkt, zoek je samen naar een oplossing om allebei een goed 
gevoel te hebben. Geniet ervan als iemand blij is. Geniet ervan als je iemand aandacht kan 
geven, of kan helpen. Je eigen inbreng kan je relatie met iemand veranderen – ook ten 
goede! Win - win denken is gebaseerd op de principes van wederzijds voordeel, eerlijkheid 
en overvloed (er is genoeg voor iedereen!) Het vraagt moed en vriendelijkheid. Soms is het 
leuk om iets grappigs te vertellen maar soms is het ook leuk om naar een verhaal van een 
ander te luisteren. Soms ben ik slim maar het is toch ook prima als de ander eens slimmer 
is, dan kan die mij helpen. En als ik even niet zo stoer ben is het super als de ander dat wel 
is en mij kan helpen. Samen genieten van wat je allebei kunt: dat is echt win-win denken, 
want dan is 1 plus 1 drie!  
 

Welkom 
De afgelopen weken zijn er weer nieuwe leerlingen gestart op De Zeeraket.  
Wij verwelkomen: 
12-2  : Just van Mastrigt groep 1-2c 
12-2 : Isa de Bree  groep 1-2c 
12-2 : Elijah Rumpin groep 1-2c 
12-2  : Elisa Kroeke  groep 1-2c 
12-2  : Aylin Guler  groep 1-2c 
12-2  ; Liam Cornelis groep 1-2c 
12-2 : Selah Bos  groep 1-2c 
12-2 : Nolan Yasar  groep 1-2c 
12-2  : Radjani Keet  groep 1-2c 
12-2  : Livayra Cornecion groep 1-2c 
12-2  : Jack van Veen groep 1-2c 
16-2  : Eliza Hristova groep 7 
19-2 : Manef Azarrouy groep 1-2a 
Wij wensen hen allen een mooie en leerzame tijd toe op De Zeeraket. 
 
We zijn al druk bezig met de invulling van komend schooljaar, denkt u er aan om uw 
jongste kind(eren) in te schrijven? 
 



 

 
 
Thema: Zo was het vroeger 
Hieronder een klein overzicht van alles wat er allemaal is gebeurd. 

 
 
 



 

 

Wist u dat? 
 De grootste dinosaurus (die gevonden is) 39 meter lang is? 
 We druk aan het werven zijn voor nieuwe leerkrachten voor komend schooljaar? 
 Er veel leerlingen de griep hebben gehad? 
 Juf Mandy bijna kan genieten van haar verlof? 
 Er een mogelijkheid bestaat dat we op 14 maart staken? Houdt u daar alstublieft al 

rekening mee. 
 
 
 
 

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


