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Belangrijke data:
3 september
12 september
13 september `
13 september
19-21 september
28 september
1 oktober
5 oktober
16 oktober
19 oktober
22-26 oktober
29 oktober

: eerste schooldag
: opening thema
: informatiemiddag 14.30-16.00 uur
: bijeenkomst groep 7-8, aansluitend op de informatiemiddag
: Kamp groep 7-8
: studiedag, leerlingen vrij
: studiedag, leerlingen vrij
: Dag van de leraar
: Afsluiting thema
: CAO dag, leerlingen vanaf 12 uur vrij
: herfstvakantie
: CAO dag, leerlingen vrij

Beste ouders/verzorgers,

De eerste Flessenpost van dit schooljaar. Een schooljaar waar weer ontzettend veel
activiteiten op de agenda staan. Ook weer een aantal zaken waar we aan zullen moeten
wennen. Zo hebben we het hele gebouw tot onze beschikking. Wat is dat fijn. We hebben
de afgelopen dagen met behulp van ouders de school opgeknapt en ingericht. Wat is het
mooi geworden.
Aangezien we weer verder gegroeid zijn hebben de teamleden uitgebreid kennisgemaakt
en zijn de eerste studiemomenten geweest.
De eerste schoolweek is voor iedereen een spannende week. Hoe is mijn juf of meester?
Is mijn klas echt leuk….we snappen dat allemaal. We zullen daarom de eerste schoolweek
veel aandacht besteden aan kennismaken en veiligheid creëren.
In deze Flessenpost vindt u zoveel mogelijk informatie over wat u kunt verwachten de
komende periode. Mocht u iets missen, laat het ons dan weten.
Ik zie u graag maandagochtend. De leerlingen zullen op een ludieke manier het
schooljaar starten en wij zullen u de weg wijzen.
Tot maandag.
Met vriendelijke groet,
Mayke van den Berg

Welkom

Maandag 3 september zullen we starten met 211 leerlingen. Wij wensen hen allen veel
leerplezier op De Zeeraket toe.

Personeel

Dit schooljaar is het team van De Zeeraket uitgebreid naar 19 personen. In onderstaand
schema ziet u de verdeling.
Groep 1-2 a

Vakdocent gymnastiek
Vakdocent muziek

Seya de Valk
Claire Reinders
Lilian Windt
Claire Reinders
Anouk Bodenstaff
Donja Wolleswinkel
Mandy den Engelsman
Katinka den Hartog
Claudia Alberts
Lotje Rijnaarts
Hélène van Emmerik
Lonneke van Tricht
Tamara Versteeg
Serenthia Bouman
Erik Petter
Samantha Versteeg
Tessa Zengerink

Administratie

Katinka Veldhuisen

Interne begeleiding
Directeur

Elke Spoor
Mayke van den Berg

Groep 1-2 b
Groep 1-2c
Groep 1-2d
Groep 3
Groep 4
Groep 4-5
Groep 5
Groep 6
Groep 7-8

Ma di, do (om de week), vrij
Woe en do (om de week)
Ma, di, woe, do (om de week)
Do (om de week), vrij
Ma - vrij
Ma - vrij
Woe, do en vrij
Ma,di
Ma - vrij
Ma - vrij
Ma, di
Woe, do en vrij
Ma- vrij
ma
di - vrij
Ma, di en vrij
Woe ochtend
vanaf 1-11 ook di middag
Maandag, di ocht., woe en do
ocht.
Ma ocht, di, do en vrij
ma, di ,do, en vrij

Zoals u kunt zien hebben wij vanaf dit schooljaar een vakdocent voor de muzieklessen.
Een mooie verrijking van het onderwijs aanbod. Dat betekent dat iedere groep 1 uur per
week muziekles krijgen. Tessa zal starten met de groepen 3, 4 en 4-5 op de woensdag
ochtend. Vanaf 1 november zullen alle groepen wekelijks muziekles krijgen.

Eerste schooldag

Maandag 3 september is de eerste schooldag. Wij ontvangen alle leerlingen op het
schoolplein en zullen daarna gezamenlijk starten. We hebben besloten dat op maandag 3
september nog geen gymlessen plaatsvinden. Deze starten op dinsdag 4 september.

De leerlingen nemen voor het 10-uurtje een stukje fruit mee, zij krijgen van ons allemaal
een bekertje water. Voor de lunch neemt iedereen zelf eten en drinken mee. Wilt u er
opletten dat het niet te veel is en ook geen koeken etc. Deze doen ze bij binnenkomst in de
daarvoor bestemde bakken.
De leerlingen stoppen hun jas en tas in de luizenzak voorzien van zijn/haar naam. Wilt u er
daarom opletten dat de tas zo klein mogelijk is?
Tijdens de grote pauze met de pedagogisch medewerkers zal er elke dag een activiteit
worden aangeboden waar de leerlingen aan mee kunnen doen. Uiteraard mogen ze ook
vrij spelen.
Om 14.30 uur is de eerste schooldag weer afgelopen. We komen met alle leerlingen naar
buiten. Daar kunt u uw kind(eren) weer ophalen. De groepen hebben allemaal een vaste
afgesproken plek. Daarom willen wij u vragen om tegen de achterzijde van het hek te
wachten totdat de leerkracht met de volledige groep op zijn plek staat. Vanaf dat moment
kan de leerkracht pas in de gaten houden wie er afscheid komt nemen en naar de juiste
persoon toe gaat.

Thema: Werken aan je talent!

We starten 12 september met het eerste thema. Dit thema sluit aan bij het thema van de
kinderboekenweek. Bij dit thema staan beroepen centraal. Bij de kleuters de wereld
dichtbij, maar in de bovenbouw ook hoe werkt de economie nu over de gehele wereld. In
de komende Flessenpost en het Scheepsjournaal meer hierover.

DigiDuif

Het is ontzettend belangrijk dat u zichzelf activeert in DigiDuif., Dat is ons communicatie
systeem. Hier ontvangt u de Flessenpost en het Scheepsjournaal, maar ook kunt u zich
daar inschrijven voor de oudergesprekken etc. Voor alle nieuwe leerlingen ligt er maandag
een Zeerakettasje klaar met daarin een activeringscode. Het verzoek om deze direct te
activeren.

Ouderbijdrage

Zoals u weet hebben wij de ouderbijdrage hard nodig om alle activiteiten plaats te laten
vinden.
Ik vraag om u om de ouderbijdrage van €225,- (per leerling) over te maken naar
NL42INGB0007524330 t.a.v. OR De Zeeraket en onder vermelding van de naam van uw
kind(eren) en de groep(en). Wanneer u ervoor kiest om de ouderbijdrage in termijnen te
betalen kunt u het eerste termijn van €75,- overmaken. Wanneer u in andere termijnen
wilt betalen dan graag in overleg met juf Mayke.

Informatiemiddag

Op 13 september zal de informatiemiddag plaatsvinden. De leerlingen bereiden deze
helemaal voor en zullen u of opa/oma etc. informeren over datgene wat zij het komende
schooljaar gaan leren. U begrijpt dat we de leerlingen die middag dan ook graag op
school hebben om dit te kunnen doen, maar zeker ook belangrijk, is dat u of iemand
anders voor uw kind(eren) aanwezig is op die middag.
Zoals u weet organiseren wij juist dit soort momenten om de kinderen onder andere het
leren presenteren daadwerkelijk uit te laten voeren. Hetzelfde geldt voor de afsluiting
momenten van een thema. In DigiDuif is de kalender ingevuld en kunt u de data alvast
noteren.

Gymnastiek rooster en belangrijke data

Hieronder vindt u het gymrooster. De groepen die als eerste starten komen direct naar de
gymzaal (Europazaal) LET OP, NIET AANSTAANDE MAANDAG. De kleuters gymmen in hun
ondergoed en dragen gymschoenen. Deze gymschoenen blijven op school. Groep 3-8
gymmen in gymkleding en gymschoenen.
Wanneer uw kind als laatste gym heeft kan hij/zij opgehaald worden bij de gymzaal.

Maandag

Dinsdag

Vrijdag

8:30-9:15

1/2 b

8:30-9:15

5

8:30-9:15

3

9:15-10:00

1/2 d

9:15-10:00

6

9:15-10:00

4

10:00-10:45

1/2 a

10:00-10:45

7/8

10:00-10:45

4/5

10:45-11:30

1/2 c

11:00-11:45

1/2 d

10:45-11:30

7/8

11:30-12:00

Pauze

11:45-12:15

Pauze

11:30-12:00

pauze

12:15-13:00

3

12:15-13:00

1/2 c

12:15-13:00

13:00-13:45

4

13:00-13:45

1/2 b

13:00-13:45

6

13:45-14:30

4/5

13:45-14:30

1/2 a

13:45-14:30

5

Hierbij ontvangt u een overzicht van de vakantie- en studiedagen 2018-2019. Deze dagen
zijn in overleg met het team en de MR van De Zeeraket tot stand gekomen.
Ter verduidelijking: de CAO dagen zijn vrije dagen voor de leerlingen.

Vakanties, studiedagen en CAO dagen 2018-2019
Vakanties

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
“Mei”vakantie
Hemelvaartsdag
Junivakantie
Zomervakantie

eerste dag laatste dag
22-10-2018
24-12-2018
18-2-2019
19-4-2019
30-5-2019
10-6-2019
15-7-2019

26-10-2018
4-1-2019
22-2-2019
3-5-2019
31-5-2019
14-6-2019
23-8-2019

Studiedagen

Vrijdag 28-9-2018
Maandag 1-10-2018
Maandag 7-1-2019
Maandag 18-3-2019

CAO dagen
19-10-2018
29-10-2018
30-11-2018
6-12-2018
20-12-2018
21-12-2018
15-2-2018
7-6-2019
12-7-2019

vanaf 12 uur
vanaf 12 uur
vanaf 12 uur
vanaf 12 uur
vanaf 12 uur

Wist u dat?





Het Zeeraketlied op de website staat?
Groep 7-8 deze maand op kamp gaat naar Ermelo?
Dat wanneer de school begonnen is u wordt verzocht om de entree aan de
voorzijde van het gebouw te gebruiken?
Dat de informatiemiddag georganiseerd wordt door de leerlingen?

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

