
 

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

Belangrijke data: 
8 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, 
Het lijkt al zo lang geleden, maar wat hebben we genoten van alles voor de meivakantie. 
Een Paasontbijt, waar iets voor een ander doen centraal stond. Mooie en lekkere 
ontbijtdozen kwamen de school in. In de middag de afsluiting van het thema. Wat leren de 
leerlingen toch veel in zo’n periode en dat presenteren is nog extra knap. 
 
De afgelopen twee dagen ben ik weer met geïnteresseerde ouders een rondje door de 
school geweest. In de groepen komen de gastheren/vrouwen ons verwelkomen en 
vertellen ons van alles over hun groep. Trotser kan ik op die momenten niet zijn! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Mayke van den Berg 

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. 
Nithura         groep 4 
Arjun      groep 1/2C 
Ymke                         groep 4 
Jade                   groep 6 
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Thema: Ontdek wonderlijke krachten 
Volgende week woensdag zullen we met de leerlingen het laatste thema van het jaar 
openen. De titel van het thema voorspelt een spannend thema.  

Koningsspelen  
De leerlingen van groep 7-8 hebben goede activiteiten bedacht voor de rest van de school. 
Zij hebben bij hun activiteit begeleid en groep 5-6 waren begeleiders van een groepje. 
Gewoonte 4 en 6 waren hier heel belangrijk.  
Door de locatie en het aantal leerlingen waren de leerlingen over 3 locaties verdeeld en 
schoven ze door. Zo was er een deel in de school, op het schoolplein en in de gymzaal. Alle 
leerlingen zijn op alle locaties geweest. Op Facebook staat een leuk filmpje van de 
opening, zeker de moeite waard om naar te kijken. 

Schoolreisje 22 mei (herhaling) 
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 (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).   
  
Op naar een mooie en gezellige dag.  

Sportdag groep 5-8, woensdag 8 mei 
Woensdag 8 mei hebben de kinderen van groep 5 t/m 8 een sportdag. De leerlingen 
worden tussen 8:45 uur en 8:50 uur verwacht bij de Topsporthal. Daar word je opgewacht 
door de leerkracht. Om 9:00 uur zullen de deuren open gaan. Wanneer de groep compleet 
is zullen zij gezamenlijk naar binnen gaan. Het is belangrijk dat uw kind in sportkleding 
komt (denk ook aan sportschoenen). De kinderen nemen zelf een 10-uurtje, lunch en 
drinken mee. Het is handig om een flesje of bidon mee te nemen, zodat deze bijgevuld kan 
worden. Om 14.00 uur is de sportdag afgelopen. U kunt uw kind dan bij de Topsporthal 
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ophalen. Wanneer uw kind naar de opvang gaat, graag even communiceren met de 
opvang of uw kind bij de Topsporthal opgehaald kan worden. 

Avond4daagse 
Er hebben zich 130 leerlingen opgegeven voor de avond4daagse. Leuk om met zo’n grote 
groep te lopen. Oefent u ook het Zeeraket lied? Deze kunt u vinden op de website van de 
school. 
 
Verlof aanvragen 
De afgelopen periode hebben vele van u extra dagen/weken verlof aangevraagd. 
Uiteraard gun ik ieder een heerlijke vakantie of een paar dagen weg. We hebben daar wel 
landelijk met elkaar vakanties voor vastgesteld. Wanneer u uw kinderen buiten deze 
vakanties om afwezig zijn, missen zij lessen en onderwijs. Mijn vraag aan u is dan ook, kijk 
of het noodzakelijk is en als het kan gekoppeld aan een studiedag etc. zodat we 
gezamenlijk kunnen bekijken of het haalbaar is. Ik wil u wel met klem verzoeken om niet 
uw kind ziek te melden en dan iets anders te gaan doen, maar wel eerlijk met ons te blijven 
communiceren. Dat willen we onze kinderen toch meegeven. 

Wist u dat? 
 U de broertjes en zusjes rond 1-1,5 jaar moet gaan inschrijven? Ook wanneer u 

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

 Wij geen plek meer hebben voor leerlingen die in 2019 of in 2020 4 jaar worden. 
Voor leerlingen die in 2021  4 worden hebben we nog een aantal plekken.  

 Wij nu dagelijks extra schoonmaak inhuren om de toiletten tussendoor schoon te 
maken? 

 Wanneer u wilt helpen met het Zomaarfeest u zich hiervoor kunt opgeven bij de 
ouderraad via Social Schools? 

 


