
 

 

 

AGENDA  
 
Woensdag 18 september 
 
De Grote Dag!  
De kinderen worden op de normale 
tijd op school verwacht, maar hebben 
een langere schooldag vanwege alle 
leuke activiteiten van De Grote Dag. 
Om 14.15 uur kunt u uw kind ophalen 
bij de Clarence Seedorf Playground 
(Amsterdamweg). 
 
 
 

 

Editie 13 september  2019 

De Vreedzame School nieuws!      

 De start van het schooljaar staat altijd in het teken van groeps-
vorming. In de lessen van blok 1 (‘We horen bij elkaar’) van De 
Vreedzame School is hier alle aandacht voor. We zijn al direct 
vanaf de eerste schooldag met de nieuwe groep mediatoren ge-
start. U kunt ze tijdens pauzes herkennen aan hun rode hesje.  

 Binnenkort ontvangt u van ons de Nieuwsbrief over Blok 1.  
 

 

 

 

 

Start schooljaar 
Beste ouders en verzorgers,  
 
De eerste 3 weken van het nieuwe schooljaar 2019-2020 zitten er alweer 
op. Er wordt in deze eerste weken in de groepen veel gewerkt aan 
groepsvorming. Kennismaking met nieuwe leerlingen in de groep, met 
nieuwe leerkrachten en nieuwe lesstof. De lessen van blok 1 van De 
Vreedzame School (‘We horen bij elkaar’) zijn hierbij ondersteunend en 
erg leuk.  
 
We zijn erg blij met onze nieuwe collega’s Sylvia, Shania, Charleen, Ra-
mona en Daniek. Zij hebben hun plekje/draai op de Zeetuin al goed ge-
vonden.  
Helaas heeft onze directeur Ina van Ek het schooljaar niet kunnen star-
ten. Zoals u inmiddels via de brief van het bestuur al vernomen heeft, zal 
ik haar de komende weken als plaatsvervangend directeur vervangen. 
In deze eerste Zeepost vindt u veel handige informatie. Ik wens u veel 
leesplezier en vooral een fantastisch schooljaar met uw kinderen op de 
Zeetuin! 

Fimmy van der Meer 
 
 
 
IBAN nummer  NL64 INGB 000 5295650  ASG Inzake De Zee-
tuin/Ouderraad (onder vermelding van ouderbijdrage en de voor- en 
achternaam van uw kind en de groep waarin hij/zij zit). Ook kunt u dit 
eventueel contant betalen bij de 
directie, juf Debby of juf Kirsten. 
 

De schoolsite 
Vakanties, studiedagen en nog veel meer 
informatie over onze school kunt u op 
onze schoolsite vinden:  
 
https://zeetuin.asg.nl/ 
 

Herinnering schoolafspraken: wij  

Pleinafspraken: 

Op school gaat iedereen met elkaar om 
zoals we afgesproken hebben in de 
Grondwet van de Zeetuin: 

 
Deze afspraken gelden ook bij de Overblijf! 
 
En verder:  
Op het schoolplein: 
- wordt niet gefietst  
- is roken verboden 
- zijn honden niet toegestaan.  
 
Mobielgebruik: 
Afgelopen jaar hebben wij op de Zeetuin 
afgesproken dat mobieltjes worden thuisge-
laten. Indien uw kind echt een mobiele tele-
foon mee moet nemen, wordt deze bij bin-
nenkomst in de klas ingeleverd bij de leer-
kracht. Het meenemen van een mobiele 
telefoon is op eigen risico. De school is hier-
voor niet verantwoordelijk. 
 

 

 

Communicatie 
Wij werken op de Zeetuin met Social Schools, het communicatiemiddel 
vanuit school naar de ouders. Iedere maand kunt u een nieuwsbrief van 
de school (Zeepost genaamd) van ons verwachten. Daarnaast krijgt u 
van de leerkracht(en) van uw kind(eren) iedere week een nieuwsbrief 
over het reilen en zeilen in de groep. Indien er andere, extra dingen met 
u gecommuniceerd moeten worden, zullen deze berichten ook via Social 
Schools naar u gestuurd worden. 
 

Wie heeft er thuis 

nog behoefte aan 

een LCD-scherm? 

U kunt zich 

melden bij Karel! 

https://zeetuin.asg.nl/

