
 

Belangrijke data: 

29 september   : studiedag, leerlingen vrij 

2 oktober    : studiedag, leerlingen vrij 

3 oktober    : educatief uitstapje groep 4-5 

5 oktober    : staking, leerlingen vrij 

17 oktober    : Afsluiting thema 

20 oktober    : CAO dag, leerlingen vrij 

23-27 oktober   : herfstvakantie 

30 oktober    : opening tweede thema 

 

Beste ouders, 

De eerste weken hebben we al achter de rug. De opening van het thema 

was ontzettend leuk en in ieder groep zie ik het thema opleven. Mooi 

om te zien hoe kinderen geïnspireerd raken. 

 

Afgelopen week mocht ik met groep 6-7-8 op kamp. We hebben genoten 

van een prachtig eiland. Verderop een stukje over het kamp. 

De komende dagen zijn raar aangezien er veel  vrije dagen 

plaatsvinden.  Voor u belangrijk om duidelijk te hebben wanneer er 

geen school is. Wat betreft de staking is het aan u om opvang te 

regelen. De opvangorganisaties zijn op de hoogte wat betreft de 

staking en wellicht kunnen zij iets voor u betekenen. 

 

Vrijdag en maandag hebben wij de studiedagen over The Leader in Me. 

We zullen  onder andere scholen bezoeken die al langere tijd werken 

met TLIM. Veel zin in. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Mayke van den Berg 

 

 

Personeel 
Juf Katinka (administratie) zal vanaf volgende week drie dagen 

aanwezig zijn. 

Woensdag 8.00-17.00 uur 

Donderdag 8.00-12.30 uur 

Vrijdag 8.00-12.30 uur 

We zijn blij met haar uitbreiding. 
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Kamp 
Wellicht heeft u het een 

beetje kunnen volgen op 

Facebook, maar de kinderen 

in groep 6-7-8 hebben 

genoten van hun kamp. Dit 

jaar zijn we naar 

Terschelling geweest. Met 

hulp van KCA (kindercentrum 

Almere) zijn we met 5 auto’s 

naar Harlingen gereden. 

Vanuit Harlingen met een boottocht over naar 

Terschelling. Op Terschelling aangekomen is een van 

de eerste dingen die we zien “De Zeeraket” zo leuk om 

deze in het echt te laten zien aan de kinderen. 

Uiteraard zijn er allerlei bosspelen gedaan, wadgelopen, maar ook 

corvee stond er op de lijst. De kinderen hebben heerlijk gekookt en 

hebben vooral genoten. 

 

 

 

Thema: Griezelen 
Excursie groep 4-5 op dinsdag 3 oktober a.s. 

 

Bij een spannend project hoort een ‘spannende’ excursie.  We gaan 

naar Museum de heksenwaag in Oudewater (net onder Utrecht). Hiervoor 

hebben we uw hulp nodig als begeleider en chauffeur, aangezien deze 

locatie heel slecht bereikbaar is met het openbaar vervoer. We 

zullen om ongeveer 10.15 uur van school vertrekken en om ongeveer 

14.15 uur weer terug zijn op school. Lijkt het u leuk en bent u in 

de gelegenheid mee te gaan dan hoor ik graag van u via Digiduif of 

schiet mij even aan op school. Zonder voldoende vervoersopties lukt 

het namelijk niet om de excursie door te laten gaan, en dat zou 

jammer zijn. Ik hoor graag van u.  Juf Claudia 

 

De groep 6-7-8 zal dit thema niet op educatief excursie gaan. Zij 

hebben al genoten tijden het kamp. 

 

Groep 1-2-3 zullen gezamenlijk een educatieve excursie gaan volgen. 

Meer informatie volgt op een later moment. 

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.  

 

 

 

Wist u dat? 

 Er drie zeesterren zijn gevonden tijdens het wadlopen? 

 Bij de groepen 1-2 heuse heksenhuizen staan? 

 De leerlingen van groep 3 nu al kunnen lezen? 

 

 

 

 

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

@DeZeeraket 


