
 

Belangrijke data: 
27 februari  : start thema: Het boerenleven 
28 februari  : rapport gesprekken 
6 en 10 maart  : meedraaiweek gymnastiek 
15 maart  : studiedag, leerlingen vrij  
19 maart  : schaaktoernooi groep 5-6 
21 maart  : groep 1-3 Bezoek educatie boerderij 
30 maart  : informatieavond geïnteresseerde ouders 
4 april   : groep 5-6 bezoek Archeon (8:30-16:15 uur) 
6 april   : afsluiting thema: Het boerenleven 
 

Beste ouders, 
De voorjaarsvakantie zit er weer op. Echt voorjaar is het nog niet, maar we gaan toch 
echt richting de lente. Het onderbouw thema sluit daar goed bij aan. 
Het thema is vanmiddag geopend met een heus “dierengeluidenspel”……. 
 
Tijdens de vakantie is er een muur geplaatst in het kleuterlokaal. Even wennen, maar we 
zijn er erg blij mee. Ook zijn er weer nieuwe leerlingen gestart. Verderop heten we ze 
allemaal van harte welkom. De instroom gaat ontzettend goed. Op dit moment zullen we 
het nieuwe schooljaar gaan starten met 3 groepen en mogelijk met wel 4 groepen. Het 
zal er als volgt uitkomen te zien: 1 (of 2) groepen 1/2, groep 3-4-5, groep 6-7-8. U weet 
het, u bent onze beste ambassadeur.  
 
Met vriendelijke groet, 
Mayke van den Berg 
 

Thema Het boerenleven  
Het thema is vandaag van start gegaan. De groep 1-
3 gaat het echt hebben over, lente en groei. Maar 
ook waar komt melk nu vandaan? 
Groep 5-6 heeft het over het tijdperk van de jagers 
en boeren. De excursies staan gepland en ook de 
expertlessen zullen van start gaan. Voor groep 1-3 is 
er een drama docente en de BB zal aan het werk 
gaan met een histotolk (verhalenverteller).Tijdens de 
afsluiting zult u hier zeker iets van terug zien. 

Juf Marieke is voor het thema op zoek naar:  
Kunstbloemen en planten  
Grote bloembakken of zandtafel  
Gieter schepje hark 
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Meedraaiweek gymnastiek 
U kunt op volgende maandag of  vrijdag meedoen met de gymles van uw kind(eren). 
Trekt u sportieve kleding aan? 
Om u als ouder op de hoogte te houden over ons onderwijs, nodigen wij u een aantal 
keren per jaar uit voor een meedraaiweek. Zo is er aan het begin van het jaar een 
meedraaiweek taal geweest en zal er volgende week een meedraaiweek gymnastiek zijn.  
De gymtijden zijn als volgt: 
Maandag:  8.30- 9.30 uur groep 1-2 
  9.30-10.30 uur groep 3-6 
Vrijdag: 8.30-9.30 uur groep 3-6 
  9.30-10.30 uur groep 1-2 
U komt toch zeker meedoen volgende week? 
 

Avondvierdaagse 
Monique (moeder van Yalou) is namens De Zeeraket bij de bijeenkomst aanwezig 
geweest. Als school doen wij mee met de avondvierdaagse in Almere Poort. Een leuke 
activiteit waar wij hopen dat alle leerlingen aan mee zullen doen. Voor uw agenda: 29, 30, 
31 mei en 1 juni zal de avondvierdaagse (start rond 18 uur) plaatsvinden. Meer informatie 
volgt. 

The Leader in Me 
De 7 gewoontes van Covey!  
Stephen Covey heeft het gedachtengoed rond de 7 gewoontes 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. 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 2: begin met het einde 
voor ogen.  
De basis is dat je verantwoordelijkheid wil nemen voor je 
eigen leven, wat in eigenschap 1 omschreven werd als 
pro activiteit. Hier in gewoonte 2 gaat het voornamelijk 
over richting geven aan alle aspecten van je eigen leven. 



 

Als je hier geen verantwoordelijkheid voor wil nemen en niet bereid bent zelf te kiezen 
dan heb je dus geen basis om mee te werken.  
 
Het is gemakkelijk om de verantwoordelijkheid of schuld bij een ander te leggen. Maar 
daar kom je natuurlijk niet ver mee. Als je wil groeien, ben jij de enige die daar wat aan 
kan doen. En door dit toe te passen ga je ontdekken dat het eigenlijk wel leuk is om je 
eigen leven in handen te hebben en zelf verantwoordelijk te zijn voor jouw daden en 
projecten! Iets waar je trots op kunt zijn. Covey stelt dat effectieve mensen werken (en 
leven) met een duidelijk doel voor ogen.  
Een voorbeeld ter verduidelijking.  
Stel dat je alle moeite doet om een ladder te beklimmen, maar pas na een tijd merkt dat 
hij tegen de verkeerde muur staat. Dan ben je wel actief bezig geweest, maar niet 
effectief. Als je eerst had gekeken naar welke ladder je wilde beklimmen, had je deze 
tijdverspilling kunnen vermijden. Begin dus met een duidelijk beeld van het einddoel, pas 
dan kan je effectief te werk gaan.  
Covey benoemt dit al het ‘principe van twee’. Je kan het vergelijken met de bouw van een 
huis. De eerste stap is het voorstellen van het plan en visualiseren van het afgewerkte 
huis. Daarna volgt pas de stap van de uitwerking. Zonder duidelijk plan ga je veel minder 
effectief te werk en kom je veel onverwachte problemen tegen. Veel ouders die zelf hun 
huis hebben gebouwd, hebben laten bouwen of hier mee bezig zijn, herkennen dit.  
Hetzelfde geldt ook voor je eigen leven: hoe beter je het eindresultaat (het doel) hebt 
uitgewerkt en gevisualiseerd, hoe effectiever je te werk kan gaan. Je bent je eigen 
regisseur. 

Welkom 
Vandaag zijn er 7 nieuwe leerlingen gestart.  
Wij wensen hen heel veel leerplezier op  
De Zeeraket toe.  
Van harte welkom: 
Tyrese Denneboom groep 1-2  
Liam de Graaf groep 1-2 
D’jeandro Katidjo groep 1-2 
Gian- Luca Inge groep 1-2 
Bliss Pawirotaroeno groep 1-2 
Dominic Tsui groep 1-2 
Yzah Zeegelaar groep 1-2 
 

Wist u dat? 
 De nieuwe website af is? (neemt u eens een kijkje) 
 Wij trots zijn op alle behaalde doelen? 
 Wij al een heuse bibliotheek hebben? 
 Wij nog heel graag prentenboeken en de eerste leesboekjes ontvangen? 

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


