
 

Belangrijke data: 
24 maart    : Schaaktoernooi 13.00-17.00 uur  
28 maart    : Paasontbijt 
29 maart    : studiedag, leerlingen vrij 
30 maart    : Goede vrijdag, leerlingen vrij 
2 april     : Pasen, leerlingen vrij 
4 april     : informatieavond voor geïnteresseerde ouders 
17 en 18 april    : Eindtoets groep 8 
20 april    : Koningsspelen 
24 april    : Afsluiting thema: Hallo aarde 
27 april    : Koningsdag, leerlingen vrij 
30 april-11 mei    : meivakantie 
 

Beste ouders,   
Het is weer tijd voor een Flessenpost. We zijn gestart met een nieuw thema: Hallo aarde. 
De expertlessen zijn geboekt en we zijn in volle gang.  Ik ben op de achtergrond druk 
bezig met de locatie in Duin, wanneer en waar zijn daarbij de grote vragen. Ik hoop dat 
we deze periode daar meer antwoorden op krijgen. 
 
29 maart hebben wij als team weer een studiedag staan. Deze studiedag staat in teken 
van TLIM (The Leader in Me). We gaan verder met de gewoontes en met name over hoe 
we de leerlingen nog meer verantwoordelijkheid geven  over hun eigen leren 
(eigenaarschap). Ik kijk er naar uit. 
 
Met vriendelijke groet, 
Mayke van den Berg 

The Leader in Me 
De 7 gewoontes van Covey!  
 
Stephen Covey heeft het gedachtengoed rond de 7 gewoonten 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 gewoontes zijn effectief, sommige 
zijn ineffectief en anderen 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. 
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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 Flessenpost gewoonte 5: Eerst begrijpen, dan begrepen worden (wederzijds 
begrip). Hoe je meer bereikt door je te verplaatsen in de ander. Covey noemt het 
empathische communicatie. Communicatie is de belangrijkste vaardigheid in je leven. 
Wanneer we niet slapen, communiceren we de hele dag. Of het nu in een gesprek is, of dat 
we onze mails beantwoorden of een bericht op Facebook lezen, het is communicatie.  
 
En nu komt het: goede communicatie begint bij luisteren! Wanneer je op een effectieve 
manier met iemand wilt omgaan - een kind, een collega, je echtgenoot of de buurvrouw - 
moet je de ander eerst begrijpen. Normaal gesproken proberen we altijd om eerst 
begrepen te worden. De meeste mensen luisteren om antwoord te kunnen geven. Daarbij 
projecteren mensen vaak hun eigen film op die van de ander: ‘ik begrijp precies wat je 
bedoelt. Ik heb hetzelfde meegemaakt. Weet je hoe het bij mij ging…’  
 
Onze gesprekken zijn een verzameling monologen. Empathisch luisteren houdt in dat je de 
wereld bekijkt zoals de ander hem bekijkt. Het gaat verder dan registreren, overdenken en 
zelfs begrijpen wat iemand zegt. Bij empathisch luisteren gebruik je niet alleen je oren, 
maar ook je ogen, en vooral je hart. En je hebt daarbij de intentie om de ander ook echt te 
willen begrijpen. Het is geen trucje, het is een houding. Je geeft iemand psychologisch 
volledig de ruimte om zich te uiten, en vervult daarmee een grote behoefte van alle 
mensen: begrepen worden, erkenning krijgen.  
 
Na begrijpen volgt begrepen worden. Wanneer je vanuit je oprechte houding laat zien dat 
je de ander begrijpt, zal je beter begrepen worden. Maak je ideeën duidelijk en concreet 
zichtbaar en plaats ze in de juist context. Toon oprecht begrip voor de ander en daarmee 
vergroot je de geloofwaardigheid van je eigen ideeën. “Naast fysiek overleven is de 
grootste behoefte van de mens psychologisch overleven – om begrepen, erkend, 
bevestigd en gewaardeerd te worden.”  

Welkom 
De afgelopen weken zijn er weer nieuwe leerlingen gestart op De Zeeraket.  
Wij verwelkomen: 
Pepijn van der Linden groep 3 
Niels Dirriwachter   groep 3 
Rudra Ramsanjehal  groep 3 
Lee Trompé   groep 1-2a 
Manef Azarrauy  groep 1-2a 
Arkan el Morabeth  groep 1-2b 
Pien Aerts   groep 1-2c 
Eliza Hristova   groep 7  
 
Wij wensen hen allen een mooie en leerzame tijd toe op De Zeeraket. 
 



 

Personeel 
 Na de voorjaarsvakantie is juf Alice gestart in de groepen 1-2a + b. Op dat moment 

kon juf Mandy gaan genieten van haar welverdiende verlof. Juf Mandy heeft 
genoten van haar verrassingsfeestje en wil iedereen enorm bedanken. 

 Juf Claudia is weer op school na het herstellen van een longontsteking. Ze heeft wel 
nog last van duizeligheid, maar we zijn blij dat ze er weer is. 

 We zijn al druk bezig met de formatie van volgend jaar. Mocht u iemand weten die 
De Zeeraket wellicht een mooie en fijne werkplek lijkt, laat 
ze contact opnemen met mij. 
 

Thema: Hallo aarde 
We zijn begonnen met het planten van allemaal bloembollen. Wat 
een mooi begin van een nieuw thema. De leerlingen die een 
hyacint hadden geplant zijn wellicht opzoek naar hun bol. Deze 
staan in de teamkamer. Er bleek bij de Duinvlinder een leerling 
enorm allergisch te zijn voor hyacinten, vandaar dat wij de bollen 
een nieuwe plek hebben gegeven. 
De expertlessen hebben dit thema een biologische insteek. Vraagt 
u er eens naar bij uw kind(eren.) 
 

 

Paasontbijt 
Volgende week woensdag zullen we de dag starten met het Paasontbijt. Het vieren van 
gezamenlijke momenten hoort bij gewoonte 7.   
Hoe we dit vorm gaan geven vindt u in de bijlage. Deze graag goed doornemen.  

 
 

 
 

 
 



 

 

Wist u dat? 
 Op 13 juli het Zomaar feest zal zijn van de school. Een feest waar we met u als 

ouder,  leerlingen en  team een groot “traditioneel” feest houden.  
Dus save the date,  13 juli van 16.30-21.00 uur 

 Groep 6-7-8 de Koningsspelen organiseren voor alle andere leerlingen? 
 We zaterdag met 2 teams van De Zeeraket meedoen aan het schaaktoernooi? 

Komt u ook even een kijkje nemen in de Topsporthal? 
 De meester en juffen te zien waren op het jeugdjournaal tijdens de staking? 
 De bloembollen al snel in bloei staan en we op zoek zijn naar zomerplanten? 

 
 
 
 

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


