
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AGENDA 
 
Donderdag 19 december 
Kerstdiner 
 
Vrijdag 20 december 
Alle leerlingen vanaf 12 uur vrij 
 
Zaterdag 21 december t/m zondag 5 
januari 
Kerstvakantie 
 

      Editie 13 december 2019 

Beste ouders/verzorgers van de Zeetuin, 
 
Nog een weekje te gaan en dan is het kerstvakantie. Toch alvast een Zee-
post, omdat er zoveel leuke dingen gebeuren op de Zeetuin!  
 
We kijken terug op een zéér geslaagd Sinterklaasfeest. Sinterklaas heeft 
onze school bezocht met maar liefst 6 pieten. Het was een groot feest. Hij 
is in alle groepen langs geweest, er zijn cadeautjes uitgedeeld en er is 
gezongen en gedanst voor Sinterklaas en met de pieten. In de groepen 1 
t/m 4 was er voor alle kinderen individuele aandacht. Er stond over ieder 
kind iets in het Grote Boek van Sinterklaas. Prachtig om te zien. Dit is best 
uniek op de dag waarop Sinterklaas het zo druk heeft!  Een voordeel 
van een kleine school als de Zeetuin!  

      

Nadat Sinterklaas weer naar Spanje is vertrokken, is de school weer mooi versierd voor kerst. De leerlingen uit groep 

8 hebben hier heel goed bij geholpen! 

Deze week zijn er al diverse kerstactiviteiten geweest. Met de hele school is als opening van de kerstperiode het lied 

‘Rudolf dat leuke rendier’ gezongen in de middenruimte. Er is onder het genot van kerstkoekjes groepsdoorbroken 

gezellig naar kerstfilms gekeken en gisteren zijn alle groepen getrakteerd op een hele mooi optreden van de  ‘Later als 

je Groot Band Kerstband’!  

            

 

Goed nieuws! 

We zitten in de afrondende fase van de 

gesprekken met een nieuwe interne 

begeleider. Het lijkt erop dat we in 

januari een nieuwe IB’er hebben. 

Zodra alles helemaal rond is, zullen we 

u op de hoogte stellen van wie onze 

nieuwe IB’er wordt! Spannend! Ook 

over de vervanging van juf Annelies 

zullen we u volgende week meer  

kunnen vertellen! 



 
Laatste schoolweek voor de kerstvakantie    

Volgende week staan er nog meer leuke kerstactiviteiten op het programma!!  
Zo hebben de groepen 1 t/m 4 maandag speciale kerstgym van juf Daniek in de grote gymzaal en gaan de groepen 

5 t/m 8 naar een speciale kerstvoorstelling in theater KAF. 

 

Dinsdag mag iedereen een leuke/gekke/grappige kersttrui (o.i.d.) aan naar school en is er een kerst-

knutselmiddag.  

 

Donderdag is het kerstdiner voor de kinderen en ondertussen is er in de middenruimte voor de ouders een 

gezellig samenzijn voor de ouders, onder het genot van een hapje en drankje. We hopen u dan allen te zien! 

 

Voor het kerstdiner is het de bedoeling dat alle kinderen een bord, beker, bestek (geen plastic) meenemen. De 

deuren gaan om 17.15 uur open en sluiten om 17.30 uur.  

Het kerstdiner is voor de groepen 1 t/m 5 van 17.30-18.30 u. en voor de groepen 6 t/m 8 van 17.30 – 18.45 u. 

 

Vrijdag zijn alle leerlingen om 12 uur vrij en kunnen ze gaan genieten van de kerstvakantie. 

 

 

 
Afscheid juf Kirsten 

Naast alle leuke dingen, hebben we deze week helaas afscheid genomen van onze intern begeleider Kirsten 

Berkhout, die zich volledig op haar andere baan in de mode zal gaan storten.  

 

Meester Ruben van groep 1/2 had een prachtig lied voor haar geschreven. Dit lied hebben we woensdagochtend 

met de hele school (nadat we eerst met alle groepen geoefend hadden natuurlijk) voor haar gezongen, met 

begeleiding van meester Ruben op de gitaar.  

 

Alle groepen hadden ook iets liefs voor juf Kirsten geschreven of getekend, wat in een grote map verzameld is en 

aan haar is gegeven. Dan kan ze ons niet vergeten.  

 

Daarna was er nog de gelegenheid voor de ouders en leerlingen om juf Kirsten gedag te zeggen. Juf Kirsten is 

ontzettend verwend met lieve afscheidscadeautjes, mooie bloemen, lieve woorden en knuffels. We zullen haar 

allemaal enorm missen, maar wensen haar alle goeds in de toekomst! 

 

   

 

 


