
 

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

Belangrijke data: 
12 april    : Koningsspelen 
16-17 april   : IEP toets groep 8 
18 april    : Paasontbijt 
18 april    : afsluiting thema “Zo was het vroeger” 
19 april    : Goede vrijdag, leerlingen vrij 
22 april-3 mei   : Vakantie 
9 mei    : sportdag groep 5-8 
15 mei    : opening thema 
20-23 mei   : Avond4daagse 
22 mei    : schoolreisje 1-6 
30-31 mei   : Hemelvaart, leerlingen vrij 
3 juni    : start cito periode  
7 juni    : CAO, vanaf 12 uur leerlingen vrij 
10-14 juni   : Pinkstervakantie 
1 juli    : Rapporten ophalen 
2 en 4 juli   : Rapportgesprekken 
5 juli    : Zomaar feest 
8 juli    : Meedraaimiddag 
11 juli    : afsluiting groep 8 
12 juli    : CAO, leerlingen vrij 

 

Beste ouders/verzorgers, 
De afgelopen weken is de ouderraad druk bezig geweest met het organiseren van 
meerdere activiteiten de komende periode. Zo staan ze dinsdag en woensdag nog in de 
hal voor de inschrijvingen voor de avond4daagse, helpen ze bij de Koningsspelen 
aanstaande vrijdag. Hebben ze borden en bestek aangeschaft voor alle leerlingen. Ook is 
de ouderraad bezig om te kijken of we bomen in grote plantenbakken kunnen plaatsen op 
het plein. Mocht u hierbij kunnen ondersteunen dan horen zij dat uiteraard graag. U kunt 
dan een mail sturen via social schools naar de ouderraad.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
Mayke van den Berg 
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Welkom 
Er zijn de afgelopen weken weer een aantal nieuwe 
leerlingen gestart op De Zeeraket.  
Wij verwelkomen en wensen hen een leuke en 
leerzame tijd op De Zeeraket toe. 
Stefan                                       groep 7 
Thomas                                  groep 5 
Sophie                                      groep 5 
James                                      groep 1/2D 
Bilal                                            groep 1/2A 
Elin                                       groep 1/2B 
Duhn                                                 groep 1/2C 
Marley                                               groep 1/2C 
Alyssa     groep 1/2A 
Brun                                                 groep 1/2B 
Kayreece                                        groep 1/2A 
Amy      groep 1/2D 
Milan      groep 1/2D  

Koningsspelen  
Op 12 april is het groot feest in het land. Ter ere van de verjaardag van onze koning Willem 
Alexander wordt er een feestelijke sport- en speldag gehouden.  
De Zeeraket doet ook mee! De sportdag zal bij de Zeeraket ( school) en bij de gymzaal 
plaatsvinden. We zouden het leuk vinden als uw kind 
verkleed naar school komt met als thema oranje. Vergeet 
daarbij de sportkleding niet want na het koningsontbijt 
zullen de kinderen gaan sporten.  
Om 8:30 uur vindt de feestelijke opening op het schoolplein 
plaats. 
Na de opening is er een gezond en feestelijk koningsontbijt. 
Zorg er wel voor dat uw kind(eren) zijn  lunch meeneemt. 
Voor het 10-uurtje zorgen wij. 

Schoolreisje 22 mei 
Het lijkt nog ver weg, maar de leukste schooldag (voor de meeste kinderen) komt sneller 
dan we denken en dat is 22 mei a.s. We gaan naar de Julianatoren (Apeldoorn).  
 
We zullen deze dag rond 9 uur met de groepen 1 t/m 6 vertrekken met bussen. 
De kinderen worden gewoon om 8.30 uur in de klas verwacht. Wij zullen dan rond 10 uur bij 
de Julianatoren zijn. Precies op tijd voor de openingsshow die 10.15 uur start. We zullen 
rond 15.30 uur weer terug zijn op school. 
 
Voor deze dag nemen de kinderen zelf een 10-uurtje mee in een klein rugzakje. Dit houdt 
in, fruit en drinken wat makkelijk te eten/drinken is en daarna weggegooid kan worden 
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(dus geen bekers en bakjes)  In het park zelf 
krijgen we een patatje en drinken als lunch en 
voordat we de bus in stappen nog een ijsje.  
 
De groepen 1 t/m 4 gaan het speelpark door 
onder begeleiding van ouders en leerkrachten. 
De groepen 5 en 6 mogen zelf door het park 
heen zonder begeleiding (natuurlijk is er wel 
toezicht van de aanwezige begeleiding).   
  

Voor deze dag zijn we natuurlijk op zoek naar ouders die mee willen gaan om een groepje 
te begeleiden. Lijkt het u leuk, meldt u dan aan bij de leerkracht van uw kind, graag vóór 
de meivakantie. Er zijn per groep een (beperkt) aantal ouders nodig, afhankelijk van de 
groepsgrootte. Bij meer aanmeldingen dan nodig is, horen de aangemelde ouders z.s.m. 
wie er mee kan gaan. Dit geldt dus voor de groepen 1 t/m 4. 
 
Op naar een mooie en gezellige dag.  

Eindtoets groep 8 IEP 
Wettelijk is vastgelegd dat alle leerlingen in groep 8 de eindtoets moeten maken,  wij 
hebben gekozen voor de IEP toets. Deze toets duurt twee dagen en zal na een aantal 
weken de uitslagen naar school sturen. Ondanks dat de adviezen al gegeven zijn, voor 
leerlingen van groep 8 een spannend moment. Wij wensen hen succes. 

 

 Afsluiting “Zo was het vroeger” 
Donderdag 18 april is de afsluiting van het thema “Zo was het vroeger”. Dit jaarlijkse thema 
is altijd zo rijk gevuld met allerlei verschillende vormen van informatie. Zo mooi om te zien 
wat de leerlingen allemaal hebben geleerd. Het presenteren van het geleerde hoort bij het 
afsluiten van het thema. Gewoonte 5 wordt dan extra geoefend. Wij hopen dan ook voor 
iedere leerling iemand te verwelkomen op donderdag 18 april. 
De afsluiting start om 13.45 uur op het schoolplein. Van 14.00-14.25 uur gaat deze in school 
verder verdeeld over verschillende groepen. U krijgt vooraf nog de verdeling van de 
leerlingen. Alle leerlingen gaan eerst terug naar hun eigen groep en komen met de 
leerkrachten naar buiten. Wij vragen u dan ook om op het schoolplein uw kind(eren) op te 
halen. Bent u ook benieuwd? 
 
Het Paasontbijt 
In de bijlage ontvangt u de informatie over het Paasontbijt. Deze graag goed lezen. 
 

Avond4daagse 
Helaas valt ons jaarlijkse schoolreisje tijdens de avond4daagse. Wij kunnen beide niet 
meer aanpassen en begrijpen het dan ook dat we op woensdag 22 mei wellicht met iets 
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minder leerlingen lopen. Voor komend schooljaar zullen we hier uiteraard rekening mee 
houden. 
 
Schaaktoernooi 
Tijdens het schaaktoernooi hebben 6 teams een hele middag geschaakt. Wat een 
concentratie en kunde hebben zij laten zien. Goed gedaan allemaal.! 

Wist u dat? 
 Er nog steeds te veel kinderen te laat in de klassen zitten en wij daar strenger op 

gaan toezien? 
 Wij graag reserve kleding ontvangen? 
 Het komende thema met natuurkundige verschijnselen te maken heeft? Heeft u 

hier expertise in dan horen wij dat graag? 
 Wij extra schoonmaak inhuren om tijdens schooltijd de toiletten te laten 

schoonmaken? 
 Broertjes en zusjes rond 1,5-2 jaar moet gaan inschrijven? Ook wanneer u anderen 

op onze school wijst is dat wel rond deze leeftijd. We moeten nu veel ouders 
teleurstellen. 

 


