
 

 

 

 

 

 

AGENDA 
 
Zaterdag 15 t/m zondag 23 februari 
Voorjaarsvakantie 
 
Maandag 24 februari t/m vrijdag 28 
februari 
Rapportgesprekken groep 1 t/m 6. 
 
Maandag 24 februari 
Groep 7 vrij, i.v.m. overdracht en 
voorbereiding klas Remko 
 
Donderdag 5 maart 
Afscheid Fimmy 
 
Vrijdag 13 maart 
Studiedag; alle leerlingen vrij 

      Editie 14 februari 2020 

Beste ouders/verzorgers van de Zeetuin, 
 
Het is bijna vakantie. We kijken terug op een aantal roerige weken. Het 
nieuws over de sluiting van de school per 1-8-2021, de terugkeer van Wim 
den Besten, onderbezetting in groepen, Citotoetsen, rapportgesprekken in 
groep 7 en 8, de start van de individuele gesprekken met Wim over wensen 
voor ieders kind, het bezoeken van voorlichtingsochtenden op andere 
scholen, het nieuws over het vertrek van Fimmy en Ramona, het nieuws van 
de terugkeer van Remko, enz. Het was voor iedereen (team, leerlingen, 
ouders) een intensieve periode, maar we kijken met een positieve blik vooruit. 
 
Na de voorjaarsvakantie zijn alle groepen gelukkig weer volledig bezet. En 
hebben we geen vierdaagse schoolweken meer.  
Hierbij voor de volledigheid nogmaals de bezetting van de groepen: 
Groep 1/2 Meester Ruben en juf Saskia 
Groep 3/4 Juf Priscilla en juf Wilma, met ondersteuning van juf Sharona 
Groep 5     Juf Edith en juf Saskia 
Groep 6     Juf Charleen en juf Annemieke 
Groep 7     Meester Remko 
Groep 8     Juf Frieda en juf Priscilla 
 
Wij wensen iedereen een hele fijne voorjaarsvakantie toe! 
 
Vriendelijke groeten, 
Team Zeetuin 

 

Afscheid… 
Het is bijna voorjaarsvakantie en dat betekent dat voor mij het einde van mijn 

werktijd op de Zeetuin in zicht is. Sinds 2006 heb ik op de Zeetuin gewerkt. 

Een bijzondere tijd in mijn leven. Ik heb heel veel geleerd, mooie dingen 

meegemaakt met vele verschillende kinderen, ouders en collega’s. Ik heb aan 

veel verschillende groepen lesgegeven en naast het lesgeven heb ik me in 

verschillende werkgroepen verder ontwikkeld. Ik heb in deze periode twee 

dochters gekregen en heb twee studies gevolgd naast het werk. Dit schooljaar 

mocht ik als directeur aan de slag op de Zeetuin, een stap waar ik blij mee was 

en aan toe was.  

Ik kijk terug op een hele leuke en leerzame tijd. Het vertrek van de Zeetuin 

zorgt dan ook voor dubbele gevoelens. Ik zal de Zeetuin erg gaan missen en 

heb aan de andere kant ook zin in de nieuwe uitdaging. In de week na de 

voorjaarsvakantie zal ik de start maken op Letterland en waar nodig, zal ik 

voor de overdracht van de directiezaken nog op de Zeetuin zijn. Gelukkig werk 

ik niet ver weg, dus wanneer Wim me ergens voor nodig heeft, ben ik er zo!  

Voor nu neem ik alvast in dit bericht afscheid, maar ik kom nog echt afscheid 
nemen van de leerlingen, ouders en collega’s op donderdag 5 maart. Wellicht 
tot dan!  
Ik wens jullie alle goeds. Bedankt voor de afgelopen jaren en tot ziens! 
 
Groeten, Fimmy van der Meer 

In de bijlage aandacht voor: 

- BSO De Berenstad. In de bijlage gaat 

Berenstad o.a. in op de sluiting van De 

Zeetuin en een voorschool met een 

talentgroep. 

  

Workshop Beats from Brasil 
Op donderdag 13 februari hebben alle 
groepen (via Collage) een workshop 
drummen bij ons op school gehad. Dit 
vonden de kinderen super leuk en was 
een groot succes! 


