
 

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

Belangrijke data: 
29 januari   : OR vergadering 
2 februari   : MR vergadering 
11 februari   : rapport ophalen 
12 februari   : rapport gesprekken 
14 februari   : rapport gesprekken 
15 februari   : afsluiting thema “Op reis met de Zeeraket” 
15 februari    : tot 12 uur school daarna vrij 
18-22 februari   : Voorjaarsvakantie 

 

Beste ouders/verzorgers, 
De afgelopen weken ben ik weer zo ontzettend trots op de 
leerlingen, leerkrachten en ouders. We zijn op spectaculaire wijze 
begonnen met het nieuwe thema. Alle groepen hebben les gehad 
in een heus sterrenstelsel. 
De eerste experts zijn langs geweest en de educatieve uitstapjes 
zijn gepland. Waar ik nu zo trots op ben, is de verbinding 
van alle vakken en inspiratie momenten met en door de 
leerlingen.  
Gewoon even een mooi momentje. 

 
 
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. 
Julian    groep 1-2a 
Mason   groep 1-2b 
Sam   groep 1-2b 
Sylvie    groep 1-2c 
Roman  groep 1-2d 
Aysha   groep 1-2d 
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Aanmelden van broertjes en zusjes 
In meerdere Flessenposten heb ik aangegeven dat het van belang is om uw zoon of 
dochter aan te melden. Aangezien we als school een maximaal aantal leerlingen hanteren 
en dus aan grenzen gebonden zijn. Helaas heb ik al twee ouders moeten teleurstellen dat 
ik hun zoon of dochter niet kan plaatsen. Uiteraard hebben broertjes en zusjes voorrang, 
maar dan dient u ze wel aan te melden. Ik verzoek u dan ook dringend om op tijd (echt 
rond 2 jaar, liefst eerder) aan te melden. Ik kan namelijk geen uitzonderingen maken. 
 
 
Meedraaiweek gymnastiek 
Wat zijn er veel ouders actief geweest tijdens de 
meedraaiweek gymnastiek. Fijn en belangrijk dat u allen 
de moeite heeft genomen om dit te doen. Dit geeft u een 
kijkje in de keuken en voor uw kind prettig om te zien dat u 
mee doet. Lukte het dit jaar niet, volgend jaar nieuwe 
kansen. 
 

Van DigiDuif naar Social Schools 
We zijn geheel over gegaan van DigiDuif naar Social Schools. De functies zijn nog steeds 
hetzelfde. Dat betekent indien u een verlofaanvraag wilt doen u dit via een computer kan 
aanvragen. Het is helaas niet mogelijk om dit via een bericht/mailtje te doen aangezien 
het dan niet op de juiste manier verwerkt kan worden. 
Wanneer u een ander mailadres wilt toevoegen, kunt u dat zelf doen via uw profiel. Dat 
kunnen wij helaas niet voor u doen. 

 

Lichtjestocht voor kinderen vanaf 7 jaar 
Op vrijdag 8 februari aanstaande organiseert de Stichting Bos der Onverzettelijken een 
lichtjestocht voor kinderen vanaf 7 jaar en hun ouders/begeleiders.  
Voor deze tocht door het Bos der Onverzettelijken wordt er een door lichtjes gemarkeerde 
route uitgezet, waarbij je onderweg een aantal verhalenvertellers tegenkomt, die een 
verhaal uit de oorlog vertellen.  
In 1941 vond de Februaristaking plaats, waarbij  gewone mensen in verzet kwamen. Wij 
willen die verhalen en verhalen over de oorlog in de winter verder vertellen, omdat  deze 
ook nu nog altijd actueel zijn. Onverdraagzaamheid, pesten,  discriminatie, onderdrukking, 
vluchten zijn ook vandaag de dag nog steeds aan de gang.  
Deze verhalen kunnen mooi aansluiten bij de lesstof over de Tweede Wereldoorlog. 
Vriendelijk verzoek deze uitnodiging bij uw leerlingen en ouders/verzorgers bekend te 
maken. Hiervoor kunt u eventueel de bijgevoegde poster gebruiken. 
 
De Lichtjestocht start op vrijdag 8 februari vanaf 18.30 uur bij Jeugdland- Stad aan de 
Weg 1940-1945 in Almere. 
Muts op, wanten en warme laarzen aan! 
De laatste starttijd is 19.30 uur, na afloop is er warme chocolade melk bij de vuurkorf. 
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Wij hopen u allen te ontmoeten! 
 
Met vriendelijke groet, 
namens de Stichting Bos der Onverzettelijken 
 
Heleen Visser – van der Weele, voorzitter 
Fluessenpad 9 
1317 CA Almere 
06 30632627 
 
Rapporten 
Vanaf 11 februari kunt u het rapport van uw kind(eren) afhalen bij de leerkrachten. Deze 
week zal u een uitnodiging ontvangen voor het inschrijven van het rapportgesprek. We 
zouden het fijn vinden wanneer de leerlingen vanaf groep 4 bij het rapportgesprek 
aanwezig zijn. 
 

Wist u dat? 
 De komende periode 6 juffen jarig zijn, op maar 3 verschillende dagen? 
 Wij geen juffen of meesterdag hebben, maar de groepen het op een eigen 

gekozen moment zullen vieren? 
 Wij u blijven vragen om goed te parkeren in de daarvoor bestemde plekken? 

 


