
 

Belangrijke data: 
26 november   : schoen zetten 
30 november   : CAO dag vanaf 12 uur leerlingen vrij 
5 december   : Sinterklaasviering 
6 december   : CAO dag, leerlingen vrij 
7 december   : versieravond (19.00-21.00 uur) Kerst 
15 december   : wedstrijd Lego League groep 7-8 
19 december    : Kerstdiner 
20 december   : CAO dag vanaf 12 uur leerlingen vrij 
21 december   : CAO dag, leerlingen vrij 
24 dec- 4 jan   : Kerstvakantie 
7 januari   : Studiedag, leerlingen vrij 
 

Beste ouders/verzorgers, 
Er is ontzettend gedaan in de afgelopen weken. We hebben 
een meedraaiweek rekenen gehad, expertlessen en de 
eerste educatieve uitstapjes. Allemaal mooie en vooral 
leerzame activiteiten. Ik ben ontzettend trots op dat dit 
allemaal op De Zeeraket kan plaatsvinden. 
 
Afgelopen vrijdag is er met behulp van heel veel ouders 
hard gewerkt om de school om te toveren in Sintsferen. En 
dat is goed gelukt. Zo goed om te zien dat we gezamenlijk 
veel voor elkaar kunnen krijgen voor de kinderen. 
Woensdag 5 december vieren we Sinterklaas op school en 6 
december zijn de leerlingen vrij. Wij moeten dan de school 
snel opruimen om vrijdag 7 december het om te toveren in 
Kerstsfeer. U komt dan toch ook om ons te helpen? 

 
Mocht u donderdag 6 december willen 
helpen met het opruimen, laat het ons dan 
weten.  
 
Voor nu maken we ons klaar voor de 
aankomst op school. 
 
Met vriendelijke groet, 
Mayke van den Berg 
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Welkom 
Vandaag zijn er weer twee nieuwe leerlingen 
gestart op De Zeeraket.  
Wij verwelkomen: 
Jackson  groep 1-2d 
Zakaria   groep 1-2a 
Liv  groep 1-2b 

 
 

 

Sinterklaas of Kerstcadeau?? 
Wellicht is het u opgevallen maar er lopen behoorlijk veel leerlingen met een Zeeraket 
hoodie. Iets wat toevallig zo is ontstaan. De vraag van meerdere ouders is gekomen of zij 
er ook een  kunnen kopen voor hun kind(eren). Uiteraard kan dat, we hebben de hoodies 
vanaf maat 116 – XXL. Ze kosten €25,- en u kunt ze kopen bij juf Elke of juf Mayke. 
 
 
Stumpel 
Wanneer u de komende periode een boek aanschaft, willen wij u vragen dat bij Stumpel te 
doen en dan de bon bij juf Mayke in te leveren. Wij krijgen namelijk als school 10% van de 
waarde voor het aanschaffen van nieuwe boeken. Nu is lezen het belangrijkste onderdeel 
van school, waarbij leesplezier centraal staat. Dat betekent dat wij zo veel mogelijk 
verschillende soorten boeken willen aanbieden aan de leerlingen en elke euro daarbij kan 
ons helpen. 

De 7 gewoontes van Covey!  
Stephen Covey heeft het gedachtengoed rond de 7 gewoontes 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 
gewoonten zijn effectief, sommige zijn ineffectief en andere 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. 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 nieuwsbrief meer informatie over gewoonte 1:  
 
Wees proactief:  
Proactief zijn betekent dat je de verantwoordelijkheid 
neemt voor je eigen leven. Wij kiezen ons gedrag en zijn 
verantwoordelijk voor die keuze in plaats van dat ons 
gedrag veroorzaakt wordt door anderen of door de 
omstandigheden.  
Proactieve mensen geven daarom niet 
omstandigheden, voorwaarden, opvoeding of andere 
mensen de schuld van hun gevoelens, gedachten of 
gedrag. Zij weten dat zij zelf die gevoelens, gedachten 
en gedragingen kiezen en dat ze dus zelf 
verantwoordelijk zijn.  
Tussen de acties van anderen (wat die anderen doen of 
zeggen) en onze reactie is een opening, een vrije ruimte, 

een pauzeknop. Proactieve mensen gebruiken deze ruimte. Zij begrijpen dat je niet kunt 
bepalen wat anderen doen, dat je de omstandigheden moet nemen zoals ze zijn.  
 
Voorbeelden van reactief taalgebruik en proactief taalgebruik:  
Reactief     proactief  
-Ik kan niets doen    -Wat zal ik nu doen  
-Zo ben ik nu eenmaal   -Ik kan veranderen van houding  
-Hij/zij maakt me zo kwaad  -Ik beheers mijn gevoelens  
-Ze zullen het nooit toestaan  -Misschien kan ik ze overtuigen  
-Ik moet het doen    -Ik kies de beste reactie  
-Ik kan het niet    -Ik kies / ik wil  
-Als hij/het nou eens    -Wat ik ga doen is ..  
-Als ik maar meer tijd had   -Wat ga ik doen in de beschikbare tijd  
 
 

Wist u dat? 
 Happy kids (het prentenboek wat wij gebruiken voor The leader in me) bij 

Stumpel te bestellen is? 
 Alle personeelsleden van De Zeeraket ook doelen stellen per periode? 
 De kinderen vrijdag een schoen moeten meenemen naar school? 
 Wij nog steeds kerstspullen kunnen gebruiken? 
 
 
Wilt u ook gedurende de week op de hoogte gehouden worden? Volg ons op Facebook : 
@DeZeeraket 
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