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Belangrijke data
30 november : dansvoorstelling Cascadepark 13.00 uur
5 december : Sinterklaas viering
6 december : juf Marieke jarig
7 december : Kerst versieren vanaf 19.00 uur
9 december : juf Elke jarig
14 december : cao dag, leerlingen vrij
22 december : voorstelling schimmenspel 17.30-17.45 uur
22 december : kerstdiner 18.00-19.00 uur
23 december : Schaatsclinic 10.00-12.00 uur
26-6 januari : kerstvakantie
9 januari

: studiedag, leerlingen vrij

Beste ouders/verzorgers,
Afgelopen week hebben we de tweede open avond gehad. Altijd spannend om te zien en te
horen of iedereen net zo enthousiast over De Zeeraket is als wij. Ook deze avond is druk
bezocht en waren de aanwezigen erg positief.
Vandaag zijn er vier nieuwe leerlingen gestart en er staan nog tien leerlingen op de lijst die
dit schooljaar gaan starten. Goed nieuws dus!
In januari gaan we een feestelijke opening van de school houden samen met opvang De
Zeeraket. Dus noteer: vrijdag 13 januari vanaf 17.00 uur. Het zal een middag zijn met
activiteiten, maar ook eten en drinken. De officiële uitnodiging volgt nog.
Met vriendelijke groet,
Mayke van den Berg
Welkom
In de afgelopen periode zijn er weer nieuwe leerlingen gestart.
Tjino

groep 4-8

Key-maya

groep 1-3

Dewi

groep 1-3

Riley

groep 1-3

Bradley

groep 1-3

Luca

groep 1-3
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Wij wensen hen van harte welkom en veel leerplezier toe.
Dansvoorstelling Cascadepark
Woensdag 30 november wordt er in het teken van het veertig jarig bestaan van Almere een
feestje gevierd in het Cascadepark. 375 leerlingen van zes verschillende basisscholen uit
Almere Poort zullen het feest openen met een gezamenlijke dans. Ook de kinderen van de
Zeeraket doen hieraan mee. U bent van harte welkom om te komen kijken. De opening is om
13.00 uur en zal plaatsvinden bij het gedeelte ‘natuurlijk spelen’ in het Cascadepark.
Sinterklaas
Het is bijna zover……het Sinterklaasfeest! Hoe zal het gaan? Hoe komt hij aan?
Op maandag 5 december vieren wij het Sinterklaasfeest. Dit jaar doen wij dat (deels) samen
met KinderCentrumAlmere en de Duinvlinder.
We starten die dag gezamenlijk op de Hooiberg (KCA). U kunt uw kind(eren) daar om 08.20
uur brengen. Meester Erik en juf Marieke zijn daar dan ook. Daar ontvangen wij met z’n allen
Sinterklaas en de Pieten (rond 9.10 uur). Na een gezamenlijk ontvangst hebben wij (de
Zeeraket) een moment alleen met Sint en de Pieten.
Dit alles zal tot ongeveer 10.00 uur duren. Daarna lopen wij terug naar school. Daar zullen
we deze feestelijke dag voortzetten.
We eten deze dag ook fruit en lunchen zoals gebruikelijk.
Natuurlijk hebben we ook wat om te snoepen.
U kunt uw kind(eren) deze dag gewoon om 14.30 uur ophalen op school.
Schoolinspectie
De schoolinspectie zorgt ervoor dat elke school zich houdt aan alle wettelijke bepalingen. Zo
ook voor De Zeeraket. Aangezien wij een nieuwe school zijn willen ze graag kennismaken.
Dat komen ze op 8 december doen. Ze zullen in gesprek gaan met juf Elke en mij, en ze
nemen ook een kijkje in de groepen.
Kerst versieren
Bij kerst hoort een mooi versierde school. We nodigen u dan ook van harte uit om ons te
komen helpen met versieren op woensdag 7 december. We starten om 19.00 uur en hopen
op veel helpende handen.
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Kerstdiner
Het thema van kerst is toch altijd samen zijn en stilstaan bij elkaar en de ander. Dat vinden
wij als The Leader in Me (TLIM) school uiteraard ook belangrijk en daar hoort een kerstdiner
bij. Het kerstdiner zal plaatsvinden op donderdag 22 december. De avond start om 17.30 uur
met een voorstelling van de leerlingen voor u als ouders. Ook andere geïnteresseerden zijn
van harte welkom.
Vervolgens zullen wij als school met elkaar genieten van een kerstdiner. We vragen u om
samen met uw kind(eren) iets te maken wat we kunnen eten tijdens het kerstdiner.
De leerkrachten zullen volgende week een lijst ophangen, waarop u aan kunt geven wat u
samen gaat maken.
Tijdens het diner mogen leerlingen die het leuk vinden een talent laten zien. Te denken valt
aan een liedje/dans/goocheltruc of het bespelen van een instrument. Wij hopen dat u dit met
uw kind(eren) wilt bespreken en dat wij verrast worden met prachtige optredens.
De deur van de school zal om 19.00 uur weer voor u open gaan om de kinderen op te halen.
We realiseren ons dat sommige leerlingen hierdoor later op bed liggen dan normaal. Daarom
is er de volgende dag een inloopmoment tot 9.30 uur.
Meedraaiweek taal
Vorige week was de eerste meedraaiweek. Een mooi moment voor u als ouders om een
kijkje te nemen in de groep. Ook goed om te ervaren hoe de lessen zijn. In de loop van het
jaar zal er ook nog een meedraaiweek rekenen plaatsvinden.
Altijd spannend, maar iedereen heeft genoten.
Studiedagen
De afgelopen studiedagen hebben wij het over The Leader in Me gehad. Anne van de
opvang was hier ook bij aanwezig. Op die manier spreken we dezelfde taal en is er een
duidelijke doorgaande lijn.
Columbusschool
In januari zal de Columbusschool starten op de bovenverdieping. We hebben nieuwe
afspraken met elkaar gemaakt over de buitenspeeltijden etc. zodat we goed naast elkaar
kunnen functioneren.
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Wist u dat?
 We in januari overgaan op het nieuwe logo?
 We de ouderbijdrage nog niet van iedereen hebben ontvangen?
 U van harte welkom bent om naar de voorstelling te komen kijken?
Wilt u ook gedurende de week op de hoogte gehouden worden?
Volg ons op Facebook : @DeZeeraket

