
 

Belangrijke data: 
15 december   : wedstrijd Lego League groep 7-8 10-15 uur (Baken centraal) 
18 december   : Voorstelling in de Europazaal van 13.30-14.30 uur 
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 
8 januari   : eerste schooldag in 2019 
 

Beste ouders/verzorgers, 
Wat hebben we een mooi Sinterklaasfeest gehad met elkaar. Sinterklaas heeft tijdelijk in 
een woning geslapen in Poort en werd door de bouwvakker naar school gebracht. Wat 
een opluchting. Daarna zijn de groepen in de “schatkamer” geweest om Sinterklaas en de 
pieten te ontmoeten. Daar mochten ze ook een cadeautje uitzoeken. Wat kunnen we op 
een mooie dag terugkijken. 
 
Afgelopen vrijdag hebben de leerkrachten samen met ongeveer 20 ouders de school 
omgetoverd in kerstsfeer. De school ziet er geweldig uit. Deze 1,5 week staat altijd vol met 
leuke activiteiten. Deze Flessenpost staat alles omtrent deze periode centraal. 
Deze is belangrijk om goed te lezen en alle data te noteren. Ik hoop dat ik iedereen ergens 
deze weken tegenkom om samen te genieten van de kinderen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Mayke van den Berg 
 
 
 
 

Welkom 
Vandaag zijn er weer twee nieuwe leerlingen 
gestart op De Zeeraket.  
Wij verwelkomen: 
Nayel   groep 1-2a 
Divja  groep 1-2c 
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De Zeeraket viert Kerst 
 
Beste ouders en/of verzorgers,  
Zoals u ziet is met vele handen de school in een oogwenk 
omgetoverd van Sint naar Kerst! 
Met deze Flessenpost-kerstspecial willen we graag vertellen wat 
de komende weken voor u belangrijk is om te weten. 

Kerst zingen 
Een nieuwe traditie start dit jaar! Vanaf donderdag 13-12 a.s. starten we de ochtend om 
08:15 uur met een heus kerstkoor. Elke dag zullen twee klassen 2 á 3 kerstliedjes zingen. 
Deze groepen starten met zingen om 8.15 uur en zullen dus allen op tijd op school moeten 
zijn. 
 
Donderdag 13-12: groepen 7/8 en 3  
Vrijdag 14-12: groepen 6 – 1-2 A  
Maandag 17-12: groepen 5 – 1-2 C  
Dinsdag 18-12: groepen 4/5 – 1-2 B  
Woensdag 19-12: groepen 4 – 1-2 D  
Die dag zullen de leerkrachten naar buiten komen en de kinderen bij 
zich verzamelen. Als uw kind aan de beurt is om te zingen is het 
natuurlijk extra leuk om bijvoorbeeld een kerstmuts/rendier/glitters etc.  op te hebben. 
 
School brede afsluiting 18 december 
Op dinsdag 18 december zullen alle leerlingen gedurende de hele dag 2 a 3 workshops 
volgen. U kunt denken aan percussie, rap en dans. Vanaf 13.30-14.30 uur zal er in de 
gymzaal (Europazaal) een groot spektakel zijn. U bent daarvoor van harte uitgenodigd. 

Kerstkaarten rondbrengen 
Na het succes van vorig jaar gaan we ook dit jaar weer kerstkaarten rondbrengen in Duin. 
Vorig jaar konden we nog met de hele school in 1 x keer op pad, dit jaar gaan de groepen 
met leerkrachten vrijdag 14 december op pad in dezelfde samenstelling als bij het zingen. 

Kerstdiner 
Met ingang van vandaag hangen ook de menulijsten weer bij de groepen. U kunt hier 
kerstballetjes in hangen met gerechtjes voor het kerstdiner. Er zijn ook een aantal balletjes 
met daarop ‘drinken’ waar u alleen uw naam bij hoeft te zetten. Ervaring leert dat we altijd 
meer dan voldoende eten hebben. Als u iets maakt, maak het dan voor maximaal 8 
kinderen. Graag zoveel mogelijk hartige hapjes. Op dinsdag 18 december nemen de 
kinderen hun bestek, bord, beker en eventueel kommetje mee. Graag in een plastic zak, 
voorzien van naam. 
 
Op woensdag 19 december wordt iedereen verwacht rond 17.15 uur op het schoolplein 
alwaar u een warm onthaal wacht. Daarna gaan de deuren open en kunt u uw kind(eren) 
en de hapjes etc. naar binnen brengen. Tijdens het kerstdiner kunt u op het schoolplein 



 

met andere ouders en teamleden genieten van een hapje en een drankje. Om 19.00 uur is 
het feest afgelopen en kunt u uw kind weer ophalen uit de klas. 

Donderdag 20 december 
Deze dag is er tot 12 uur school. Een tas meenemen 
voor alle werkjes (kerst en thema) is handig. Daarna 
hebben de kinderen kerstvakantie en zien we 
iedereen dinsdag 8 januari 2019 weer op school.  
 
Wij kijken uit naar 1,5 week leuke, gezellige en 
leerzame momenten en zien u graag bij de 
activiteiten. 

 
 

Stumpel, laatste mogelijkheid om uw bon in te leveren 
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. 
 
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. 
 
 

Wist u dat? 
 Wij in Januari met 235  leerlingen starten? 
 De peuters ook een  kerstdiner hebben met ons? 
 We u willen vragen om iets extra’s me te nemen tijdens het kerstdiner voor 

buiten? 
 Wij op zoek zijn naar vuurkorven voor 19 december? 
 Dat u via deze link ontzettend veel leuke ideeën kunt vinden voor het 

kerstdiner? 
https://pin.it/7wqcb4jjfnjam3 

 
 

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


