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Belangrijke data:
4 september
11 september
14 september
`
20-22 september
29 september
2 oktober
5 oktober
17 oktober
20 oktober
23-27 oktober
30 oktober
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eerste schooldag
opening thema
informatiemiddag 14.30-16.00 uur
Kamp groep 6-7-8
studiedag, leerlingen vrij
studiedag, leerlingen vrij
Dag van de leraar
Afsluiting thema
CAO dag, leerlingen vrij
herfstvakantie
opening tweede thema

Beste ouders,
Een paar dagen geleden kwam er een herinnering bij mij langs op
Facebook “De opening van De Zeeraket” een jaar geleden.
Een jaar geleden…..toch even bij stil gestaan. Wat is er toch
ongelooflijk veel gebeurd afgelopen schooljaar. Ik ben zo trots op
De Zeeraket.
De afgelopen twee weken zijn wij al enorm druk geweest met het
voorbereiden van het nieuwe schooljaar. We starten met 5 groepen.
Bijzonder ten opzichte van de eerste 5 leerlingen vorig schooljaar.
De gangen en lokalen zijn geschilderd. De ruimtes zijn ingericht en
het jaar voorbereid. Ook de eerste teambijeenkomst over de “The
leader in Me” is geweest. Al met al een goede voorbereiding!
We realiseren ons dat het voor alle leerlingen spannend is om
maandag weer te beginnen. Dat is het ook voor ons. We zullen de
eerste schoolweek veel aandacht besteden aan kennismaken en
veiligheid creëren.
In deze flessenpost vindt u zoveel mogelijk informatie over wat u
kunt verwachten de komende periode. Mocht u iets missen, laat het
ons dan weten.
Ik zie u graag maandagochtend!
Met vriendelijke groet,
Mayke van den Berg

Welkom
Maandag 4 september zullen we starten met 93
leerlingen. Wij wensen hen veel leerplezier
op De Zeeraket toe.

Personeel
Dit schooljaar is het team van De Zeeraket uitgebreid naar 11
personen. In onderstaand schema ziet u de verdeling.
Groep 1-2 a
Groep 1-2 b
Groep 3
Groep 4-5
Groep 6-7-8
vakdocent gymnastiek
administratie
interne begeleiding
directeur

Seya de Valk
Mandy den Engelsman
Lilian Windt
Mandy den Engelsman
Sandra Vega
Danella Tam
Claudia Alberts
Erik Petter
Samantha Versteeg
Katinka Veldhuisen
Elke Spoor
Mayke van den Berg

Ma (om de week)di,
do, vrij
Ma (om de week), woe
Ma, di, woe
Do, vrij
Ma, di, vrij
Woe, do
Ma - vrij
Ma - vrij
maandag en vrijdag
maandag en vrijdag
ma, di, do en vrij
ma, di ,do, en vrij

Eerste schooldag
Maandag 4 september is de eerste schooldag. Wij ontvangen alle
leerlingen op het schoolplein en zullen daarna van start gaan. Alle
groepen hebben deze dag gym. Dat betekent voor de groepen 3-8 dat
zij gymkleding en gymschoenen moeten meenemen. De groepen 1-2 nemen
alleen hun gymschoenen mee.
De leerlingen nemen voor het 10-uurtje een stukje fruit mee, zij
krijgen van ons allemaal een bekertje water. Voor de lunch neemt
iedereen zelf eten en drinken mee. Wilt u er opletten dat het niet
te veel is en liever ook geen koeken etc.
Om 14.30 uur is de eerste schooldag weer afgelopen. We komen met
alle leerlingen naar buiten. Daar kunt u uw kind(eren) weer ophalen.

De groepen 1-2-3 zullen aan de linkerzijde van de deur
en de groep 4-8 aan de rechterzijde van de deur.

gaan staan

Thema: Griezelen
We starten 11 september met het eerste thema. Dit thema sluit aan
bij het thema van de kinderboekenweek. Bij dit thema hebben we al
een expert gevonden die de lessen zal verzorgen. Deze expert (moeder
van Fay, Golden Girls) zal de leerlingen met allerlei verschillende
materialen kennis laten maken. U zult de resultaten vast te zien
krijgen.

Ouderbijdrage
Zoals u weet hebben wij de ouderbijdrage hard nodig om alle
activiteiten plaats te laten vinden.
U kunt de ouderbijdrage van €225,- (per leerling) overmaken naar
NL42INGB0007524330 t.a.v. OR De Zeeraket en onder vermelding van de
naam van uw kind(eren) en de groep(en). Wanneer u ervoor kiest om de
ouderbijdrage in termijnen te betalen kunt u het eerste termijn van
€75,- overmaken. Wanneer u in andere termijnen wilt betalen dan
graag in overleg met juf Mayke.

Gymnastiek

rooster en belangrijke data

Hieronder vindt u het gymrooster. De groepen die als eerste starten
komen direct naar de gymzaal (Europazaal) LET OP, NIET AANSTAANDE
MAANDAG. De kleuters gymmen in hun ondergoed en dragen gymschoenen.
Wanneer uw kind als laatste gym heeft kan hij/zij opgehaald worden
bij de gymzaal.
Maandag
Tijd
8:30 - 9:15
9:15 - 10:00
10:00 - 10:50
11:10 - 12:00
Pauze
12:50 - 13:40
13:40 – 14:30

Groep
Groep 1/2 a
Groep 1/2 b
ombouwtijd
Groep 4/5
Groep 3
Groep 6/7/8

Vrijdag
Tijd
8:30 - 9:15
9:15 - 10:00
10:00 - 10:50
11:10 - 12:00
Pauze
12:50 - 13:40
13:40 – 14:30

Groep
Groep 1/2 b
Groep 1/2 a
ombouwtijd
Groep 6/7/8
Groep 3
Groep 4/5

In de bijlage vindt u de belangrijke data voor het komende
schooljaar.

Wist u dat?






We ontzettend veel zin hebben in het nieuwe schooljaar?
Groep 6-7-8 deze maand (20-22 september) op kamp gaan naar
Terschelling?
Dat de schooldeur om 8.15 uur open gaat en om 8.30 uur de
leerkrachten gaan beginnen?
De Zeeraket een eenjarige plant is?
Dat de informatiemiddag georganiseerd wordt door de leerlingen?

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

