
 

 

 

 

 

 

 

 
 
AGENDA 
 
Donderdag 30 en vrijdag 31 januari 
Stakingsdagen. School is dicht. 
 
Maandag 3 februari 
GL dag; alle leerlingen vrij; 
deze dag gebruiken de leerkrachten 
om hun administratie bij te werken. 
 
15 februari t/m 23 februari 
Voorjaarsvakantie 
 
Vrijdag 13 maart 
Studiedag; alle leerlingen vrij 
 

 

      Editie 24 januari 2020 

Beste ouders/verzorgers van de Zeetuin, 
 
Tijdens de informatiebijeenkomst afgelopen dinsdag hebben wij met u 

gesproken over de sluiting van De Zeetuin per 1 augustus 2021. De sluiting 

roept bij iedereen emoties op, bij ouders en onze leerlingen, maar ook bij 

het team en de directie. Iedereen had het graag anders gezien. 

Veel ouders willen graag zo snel mogelijk duidelijkheid hebben over een 

andere school voor hun kind of kinderen. Ouders hebben ook zorgen of er 

wel plek is voor hun kind op andere scholen. Sommige scholen hebben 

geen plek of werken met een wachtlijst, maar er zijn voldoende scholen in 

de omgeving waar uw kind wel terecht kan. 

Tijdens de ouderavond gaven we aan een tweede informatieavond te 

houden op 11 februari. We merken echter dat er nu al grote behoefte bij 

de ouders is om zich te oriënteren op de toekomst. Daarom hebben we 

besloten om de tweede informatieavond te vervroegen en al op 

woensdag 5 februari te houden. Wij nodigen u allen uit om bij deze 

informatieavond te zijn. De avond van 11 februari komt daarmee te 

vervallen.  

Tijdens de bijeenkomst op 5 februari presenteren de ASG-scholen uit de 

omgeving van de Zeetuin zich. Deze scholen hebben plaats voor nieuwe 

leerlingen. U krijgt informatie over hoe de scholen hun onderwijs hebben 

ingericht en welke speerpunten ze hebben. Ook kunt u deze avond in 

gesprek met de directeuren van de scholen.  

In de weken daarna gaan we ook met u individueel in gesprek over de 

wensen en behoeften van u en uw kind.  

In het belang van uw kind is het verstandig om een bewuste afweging te 

maken en u eerst goed te laten informeren. Dan kunt u samen een school 

kiezen die goed aansluit bij uw wensen.  

U ontvangt binnenkort een uitnodiging voor de informatieavond op 

woensdag 5 februari.  

Heeft u nog vragen? Loop gerust even bij ons langs. 

Met vriendelijke groet, 

Wim den Besten, Fimmy van der Meer en Paul Defourny 

 

 
 
 

Even voorstellen! 

Vanaf maandag zal Sharona Vijn 

ons team komen versterken. Zij 

is onderwijsassistente en zal juf 

Shania vervangen, die gisteren 

afscheid van de Zeetuin 

genomen heeft om in de 
kinderopvang te gaan werken.  

Juf Sharona zal grotendeels in 

groep 3/4 ondersteuning gaan 

bieden. Maar daarnaast zal ze 

ook in de andere groepen 
ingezet worden. 

We wensen Sharona veel succes 

bij ons op de Zeetuin. Welkom! 

 

Rapporten 
 
Op een enkele citotoets na, die volgende week nog afgenomen wordt, is 
de citoperiode en het eerste half jaar van dit schooljaar zo goed als achter 
de rug.  
In februari zullen de rapporten geschreven worden en wordt iedere ouder 
uitgenodigd via Social Schools om bij de leerkracht op rapportgesprek te 
komen.  
 
 

 


