
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
AGENDA 
 
Donderdag 19 december 
Kerstdiner 
 
Vrijdag 20 december 
Alle leerlingen vanaf 12 uur vrij 
 
Zaterdag 21 december t/m zondag 5 
januari 
Kerstvakantie                                           
 
Maandag 6 januari 
Eerste schooldag in 2020! 
 
Maandag 3 februari 
Studiedag; alle leerlingen vrij 
 

 

      Editie 19 december 2019 

Terugblik en vooruitkijken 
 
Beste ouders/verzorgers van de Zeetuin, 
 
Het is bijna kerstvakantie. Het eerste halfjaar van schooljaar 2019-2020 zit 
er bijna op. Vanavond nog het kerstdiner in de klassen, morgen een halve 
dag school en dan kan iedereen lekker uitrusten en genieten van de 
feestdagen. 
 
We kijken terug op een half jaar waarin we voor flinke uitdagingen 
hebben gestaan bij het rond krijgen van de bezetting van de groepen. 
Net als in de andere grote steden wordt dit een steeds groter probleem.  
Ondanks het grote lerarentekort, ook op de Zeetuin, hebben we de 
lesuitval en het verdelen over andere groepen toe nu toe tot een  
minimum kunnen beperken.  
Wij willen onze waardering uitspreken voor het begrip dat de ouders 
hebben getoond bij de soms lastige keuzes die we noodgedwongen 
moesten maken. 
 
In een aparte brief zullen wij u op de hoogte stellen van de bezetting van 
de groepen na de kerstvakantie. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Paul Defourny 
Fimmy van der Meer 
 
 
 

Nieuwe collega 

Wij zijn blij u te kunnen vertellen dat wij 

Marcelien Unema vanaf januari kunnen 

verwelkomen op de Zeetuin. Zij komt ons 

ondersteuning bieden bij de 

zorgleerlingen. Zij heeft veel ervaring als 

intern begeleider. 

 

Namens alle collega’s wensen wij iedereen  

 

Gezellige kerstactiviteiten op de Zeetuin 

Deze laatste week voor de vakantie stond voor een groot 

deel in het teken van kerst.  

Afgelopen maandag zijn de leerlingen van groep 5 t/m 8 naar 

theater KAF geweest. Hier hebben ze een prachtige 

kerstvoorstelling met veel muziek en toneel mogen beleven. 

Enkele leerlingen van onze school mochten ook nog op het 

podium komen! 

Terwijl de bovenbouwleerlingen in het theater zaten, hebben 

de leerlingen uit groep 1 t/m 4 een speciale kerstgymles van 

juf Daniek in de grote gymzaal gehad. Dat was ook helemaal 

leuk. 

Dinsdag hadden we kersttruiendag en kerstknutselen op de 

Zeetuin. Wat zag iedereen er leuk uit en wat was het 

knutselen met de groepen door elkaar gezellig! 

En dan komt vanavond nog het kerstdiner. Voor velen een 

hoogtepunt van het eind van het jaar! 

 


