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Koningsspelen 

Op vrijdag 12 april vieren wij de 

Koningsspelen. De festiviteiten zijn, voor 

alle groepen, op De Zeetuin. Op die dag 

hebben wij om 8.30 uur een Koningsontbijt. 

De kinderen moeten alleen hun eigen 

bestek, bord en beker in een plastic zak 

meenemen. We hebben die dag tot 12.00 

uur school, daarna is iedereen vrij. Wij 

kunnen veel hulpouders gebruiken bij de 

spelletjes. Meer informatie volgt 

binnenkort via social schools. 

  

 

 

Leerlingen door naar Almeerse finale voorlezen én kinder-lezing! 

Ongelooflijk trots zijn wij op Roselinde, Reka en Hakim uit groep 7! Wat een kanjers! 

5 mei kind-lezing 

Reka en Hakim zijn twee van de vijf geselecteerden voor de 5 mei kinderlezing. Het verhaal dat zij geschreven hadden, 

was zo goed dat zij nu naar de finale gaan! De kinderboekenschrijfster Corien Oranje was onlangs op bezoek bij De 

Zeetuin. Zij was hier namens de 5 mei kinder-lezing. Hakim en Reka werden gekozen tot degenen met het beste verhaal. 

Morgen, 9 maart, is de finale in Dronten. De winnaar mag zijn/haar verhaal voordragen op 5 mei op nationale televisie. 

Almeerse finale voorlezen 

Na een spannende selectieronde van de voorleeswedstrijd in denieuwebibliotheek is Roselinde uit groep 7  door naar de 

finale! Als een van de twaalf kampioenen zal Roselinde op donderdag 14 maart de Zeetuin vertegenwoordigen. 

Beste ouders/ verzorgers, 

We zijn ondertussen alweer aan het voorjaar van 2019 begonnen. Op 

heel veel plekken versieren de krokussen en narcissen het straatbeeld 

weer. Ook op de Zeetuin zien we het “zonnetje weer schijnen“. We heb-

ben het afgelopen jaar het bed flink opgeschud. Allerlei afspraken zijn 

weer besproken en er zijn nieuwe gemaakt. We hebben de indruk dat we 

op de goede weg zijn en in juli 2019 de inspecteur tevreden kunnen stel-

len. In de komende maand zal duidelijk gaan worden hoe de Zeetuin in 

de toekomst verder gaat. Een ding is zeker: de samenwerking met het 

Samenspel zal doorgaan. Het is bijzonder prettig om in contact te komen 

met collega’s van een andere school, met dezelfde uitdagingen, maar 

soms ook andere oplossingen. Zodra er duidelijkheid is, zullen wij u daar 

over informeren en een ouderbijeenkomst organiseren. 

Op die ouderbijeenkomst willen wij u ook nader laten kennismaken met 

de Zeetuin als Vreedzame School. 

Ina van Ek en Paul Defourny 

 

Projectweek 

Vorige week zijn wij 

begonnen met een 

nieuwe projectweek. 

Schoolbreed besteden wij 

aandacht aan  

communicatie en dan met 

name in de vorm van 

dans. De afgelopen week 

heeft groep 1 t/m 4 leuke 

dansworkshops gehad en 

op 19 maart is groep 5 

t/m 8 aan de beurt! 

De Vreedzame School 

 

Mediatorennieuws!  

Binnenkort beginnen wij op school 

met het opleiden van nieuwe leerling-

mediatoren. Waarom wij dit doen en 

wat dit inhoudt kunt u in de bijlage 

lezen.  

 


