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In dit nummer: 

 Talent van de week 
 Schoolfeest 

 Nieuws uit groep 4A 
 Nieuws uit groep 6:Schooltuinen 
 Schoolscore CITO-toets 
 Achterdeur 

 Enquête Combiwell 
 Verkeerssituatie Statenjachtstraat 
 Hoofdluis 

 Nieuws van de ouderkamer 
 

Woensdag 8 
juni 

Schoolmarkt 
13:00 – 14:30 uur 

Vrijdag 10 juni Schoolfeest 
leerlingenraad voor 

groepen 5 tot en met 8 
18:30 – 20:00 uur 

Vrijdag 17 juni Amsterdamse 
Olympische Sportdag 
groep 7 

Vrijdag 17 juni Informatiebijeenkomst 
nieuwe ouders 09:00 – 
10:00 uur 

Dinsdag 28 juni Schoolreisjes groepen 1 
t/m 5 

Donderdag 30 

juni 

Ouderinloop  

8:30 – 10:00 uur 

Donderdag 30 
juni  

Schoolreisje groep 6 en 7 

Maandag 4 juli Open Podium 

Dinsdag 5 juli  Rapportgesprekken 

Donderdag 7 
juli 

Athletics School Champs 
Groepen 4, 5, 6A en 6/7 
B 

Donderdag 7 
juli 

Kookclub voor ouders 

Donderdag 7 

juli  

Rapportgesprekken 

 

 
Jenny uit 4B  

 
Jenny is dit 
schooljaar in groep 4 
op school gekomen. 
Ze is heel ijverig en 

doet heel goed haar 

best! Ze kan heel 
goed rekenen en 
schrijven doet ze 
mooier dan de juf. 
Ze is ook heel lenig 
en zit op ballet. 
Ook maakt ze nooit 

ruzie en is aardig 
tegen iedereen. 
Daarom wil iedereen 
graag met Jenny 
samenwerken; 
omdat ze een kanjer is! 
En daarom is Jenny het talent van de week! 

 
 

 
Schoolmarkt 
Beste ouders, buurtgenoten en kinderen,  
Wij houden 8 juni een markt om geld op te 

halen voor het schoolfeest die 10 juni wordt 
gehouden. Wij verkopen dan zelfgemaakte 
spullen. De leerlingenraad zou het leuk 
vinden als jullie komen kijken oftewel iets 
kopen. De leerlingenraad organiseert alles 
met behulp van juf Susanne.  
Er zijn ook leuke activiteiten te doen voor een 

klein bedrag. 
Het wordt gehouden op het schoolplein van 
13:00 tot en met 14:30 uur. 
 

 
Neem je kleingeld mee! ☺ 

 
Tot kijk, 
Groetjes Faiza en Rania 

http://ikczevenzeeen.nl/


 
Nieuws uit groep 4A 
Het is alweer enige tijd geleden dat ik iets 
heb geschreven. Dus; ga er lekker voor 
zitten, hier komt weer een stuk uit groep 4A! 

 
De CITO periode is bijna over. Er waren wat 
zenuwachtige kindjes, ouders en ook de juf 
was benieuwd hoe de toetsen waren gegaan. 
Het is mooi om de betrokkenheid van de 
ouders te zien; wat kan mijn kind nog niet 
goed en waar kan ik hem of haar nog mee 

helpen? 
Over het algemeen zijn de kinderen mooi 
gegroeid in hun vaardigheden op het gebied 
van woordenschat, spelling, begrijpend lezen 
en rekenen.  
Wat als juf (en natuurlijk als ouder) het 

allerbelangrijkst is om te zien, is dat kinderen 
met plezier naar school komen. En dat doen 

ze, dat zie en 
voel ik! ‘s 

Morgens staan 
ze, al voor de 
eerste bel gaat, 

bij de deur om 
het liefst als 
eerste binnen 
te zijn. 
 
In groep 4A is 

er een sport van gemaakt, de juf ‘s ochtends 

(en ‘s middags trouwens...)  
te laten schrikken. De kinderen die vroeg in 
de klas zijn, verstoppen zich onder mijn 
bureau, onder de kapstok of in de leeshoek. 
Altijd schrikken! Uiteraard heeft iedere dag je 
verstoppen op een gegeven moment niet 

écht meer het gewenste effect :-) 

 
De ochtend starten we met muziek. Op dit 
moment is “Just Dance” een grote hit in de 
klas; de dag samen beginnen met een dans 
nadoen via YouTube. Top! Muziek verbindt 
ons!  

Voor velen is het niet vreemd als ik zeg dat ik 
een enorme muziekliefhebber ben.  
Op de maandagochtend deel ik mezelf dus 
altijd in om een liedje te laten horen. 
Met veel aandacht kijken, maar vooral 
luisteren de kinderen en ik naar “mijn” 
muziek. Ik probeer hen uit te leggen dat 

muziek een heel belangrijke factor in het 
leven is. Dans en drama (theater, 
toneelspelen) horen hier ook bij. Er zijn 
muziek/theaterstukken waar je vrolijk van 
wordt of waar je zelfs van kunt huilen. Ik 

vind dit iets heel moois en belangrijks! 

 
Op het moment van deze Nieuwsbrief, zijn 
wij net naar de Stadsschouwburg geweest. 
Een uitstapje dat de kinderen echt hebben 
verdiend! Met de tram en bus naar de stad is 
natuurlijk ook al heel bijzonder.  
En zonder de hulp van de ouders, hadden wij 

dit niet kunnen doen. Dus dank! Veel dank! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nu zijn we bezig met (de voorbereidingen op) 
boekbesprekingen. De kinderen vertellen iets 

over een gelezen boek, lezen een stukje voor 
en vertellen waarom zij dit boek zo leuk 
vinden. Samen met de kinderen geef ik een 
cijfer. Een cijfer van 6 t/m 10. Dit omdat het 
een 
voorbereiding is 

op wat de 
kinderen 
moeten leren in 

de hogere 
groepen. Het is 
fantastisch om 
te zien hoe 

kinderen zich 
voorbereiden, 
maar ook fantastisch te horen welke 
complimenten de kinderen voor elkaar 
hebben. 
Ik ben op ieder kind ontzettend trots; of het 
nou wel of niet (genoeg) is gegroeid in 

rekenen of taal; gegroeid als persoon(tje) 
zijn ze allemaal. En daar ben ik heel trots op! 
Veel groetjes, juf Susanne 

 
Nieuw hek 

Zoals jullie vast allemaal hebben gezien, is 
ons hek heel mooi beschilderd met de naam 
van onze school! 
Helaas beschadigd het hek best snel. Wij 
vragen dan ook aan iedereen hun fiets te 

plaatsen in de daarvoor bedoelde 
fietsenrekken. 

 
Nieuws uit groep 6: Schooltuinen 
Groep 6 gaat elke donderdagmiddag naar de 
schooltuinen samen met meester Tim en een 

ouder. 
Wilt u graag mee om te kijken wat de 
kinderen daar doen, kom dan gerust mee. De 
kinderen vinden het ontzettend leuk om in de 
tuin bezig te zijn. Zij leren veel over tuinieren 
en hebben heel wat groenten in hun tuin 

geplant. Nu mogen ze bepaalde groenten 
oogsten; dat geeft ze  een enorm trots 
gevoel. 



 
Ze kijken vol verwachting uit naar hun 
volgende oogsten. De spanning wordt elke 
week groter. 

 
CITO 
Zoals u weet hebben begin mei de leerlingen 
groep 8 hun uiterste best gedaan op de 
CITO-eindtoets.  In de vorige nieuwsbrief 

berichtten we al dat er heel goede individuele 
scores behaald zijn.  Nu blijkt ook dat de 

schoolscore van onze groep 8 ( 538,5) ruim 
boven het landelijk gemiddelde ligt (534,5). 
Kortom, een fantastisch resultaat!! 
 
Achterdeur 

Het komt wel eens voor: u hebt haast en de 
achterdeur van onze school is dichterbij dan 
de officiële voordeur. Het scheelt weer een 
paar passen en seconden. Echter, het is niet 
de bedoeling dat u de route via de 
achteruitgang neemt. Die is echt alleen 

bestemd voor noodgevallen. Dus een 
vriendelijk verzoek aan u: neem de voordeur. 
Dat is ook gezelliger want er staat altijd wel 
iemand u op te wachten. 
 
Enquête Combiwell 
We zijn erg blij met de reacties die wij tot nu 

toe hebben gekregen. Het is heel belangrijk 
dat we een zo breed mogelijk beeld krijgen. 
Heeft u de enquête nog niet ingevuld, dan 
zouden we het erg op prijs stellen als u dat 
wel zou willen doen. Mocht u vragen hebben, 
aarzel niet om langs te komen en ze te 
stellen. 

 
Verkeerssituatie Statenjachtstraat 

De veiligheid bij de oversteekplaats aan de 
Statenjachtstraat laat te wensen over. Naar 
aanleiding van de handtekeningenactie van 
de buurtbewoners, heeft de 
portefeuillehouder bij de gemeente 
toezeggingen gedaan. Zo zullen er drempels 

komen, wegmarkeringen en wordt de 
Statenjachtstraat een schoolzone. Goed 

nieuws is dat de eerste maatregelen al in de 
zomervakantie uitgevoerd gaan worden dus 
voordat het nieuwe schooljaar van start gaat. 
 
Hoofdluis  

Helaas is er weer hoofdluis geconstateerd op 
onze school. Dus 

nogmaals een bericht wat 
te doen. Allereerst vragen 
wij u om uw kind 
dagelijks te controleren. 
Als uw kind hoofdluis 
blijkt te hebben, wilt u dit 

dan melden bij de 
leerkracht op school? 
 
 
 

Hoe krijgt uw zoon/dochter hoofdluis? 
Hoofdluis krijgen heeft niets te maken met 

wel of niet schoon zijn. Het kan iedereen 
overkomen. Luizen zijn overlopers. Ze 

wandelen van hoofd naar hoofd. Of ze gaan 
via jassen, kammen of haarborstels op zoek 
naar bloed om zich te voeden. De hoofdluis 
zoekt graag een warm plekje op: achter de 
oren, in de nek of onder een pony 

bijvoorbeeld. 
 
Hoe herkent u hoofdluis? 
Hoofdluis veroorzaakt meestal jeuk, maar 
niet altijd. Als u het haar met een netenkam 
of luizenkam doorkamt boven een vel wit 

papier, kunt u zien of er luizen uit vallen. Het 
zijn grijsblauwe of - na het bloed zuigen - 
roodbruine beestjes van een paar millimeter 
groot. Hun eitjes (neten) zijn witte stipjes die 
op roos lijken. Alleen zit roos los terwijl neten 
juist aan het haar vastkleven, dicht bij de 
hoofdhuid. Neten groeien met het haar mee. 

Zodra ze meer dan twee centimeter van de 
hoofdhuid af zitten, kunnen er geen luizen 
meer uitkomen. 
 
Wat kunt u doen? 
Als u hoofdluis ontdekt hoeft u niet naar de 
huisarts, maar het is wel belangrijk de luizen 

meteen te bestrijden. Want zolang er in het 
haar luizen aanwezig zijn of er neten dicht bij 
de hoofdhuid zitten, is hoofdluis besmettelijk. 
Hieronder een aantal tips bij de ontdekking 
van hoofdluis:  
- Kijk alle gezinsleden na;  

- Reinig kammen en borstels goed; 
- Laat meisjes met lange haren een staartje 
dragen; 
- Haarlak of haargel is aan te raden, zowel bij 

jongens als meisjes; 
- Kam het haar, vanaf de haarwortel, met 
een metalen netenkam/luizenkam; 

- Gebruik antihoofdluismiddelen zoals 
shampoos, crèmes, lotions en sprays. 
- Was alle kleding en het beddengoed op 
minimaal 60 graden; 

 

 
 
 



NIEUWS VAN DE OUDERKAMER JUNI 
2016 
Dag allemaal,                                                                                                          
De maand juni staat in het teken van de 
zomer! Op de voorschool zijn wij begonnen 
met het thema “oef wat warm” en met VVE 

Thuis het thema ”water”! De 
conversatielessen gaan verder op de 
vrijdagochtend van 8:30 tot 11:30uur, 
tot en met 24 juni.                                                     
Op 23 juni gaat Juf Greta uitleggen waar wij 
de ouderbijdrage aan besteden en waarom 
wij het dringend nodig hebben! Aan het eind 

van de maand op 28 juni hebben we de 
grote buiten-speelestafette voor ouders 

en op 30 juni krijgen we voorlichting van 
Veilig Verkeer Nederland.  
Voor meer informatie over alles wat er in de 
ouderkamer plaats vindt, kunt u de 
maandkalender buiten de ouderkamer 

raadplegen, of gewoon gezellig langs komen!  
 
 
 
 
 

 
 
 

Tot ziens in de ouderkamer, Rebecca                                                                                     

Komende activiteiten 

Vrijdag 3 

juni  
8:30 – 11:30 
uur 
 

Nederlandse 

conversatieles blok 5. 
Voor alle ouders van de 
school en voorschool, het 
thema is: “het kind!” 

Dinsdag 7 

juni 
9:15 – 11:30 
uur 

Cursus Positief 

Opvoeden. 
Oudercursus waarin ouders 
vaardigheden leren om hun 
kinderen op een positieve 
manier te sturen. 

Donderdag 9 
juni 
8:30-10:30 
uur 

Naaiochtend! 
Vanochtend gaan we 
poppenkleren maken voor 
de voorschool! Iedereen is 
welkom! 

Vrijdag 10 

juni 
8:30 – 11:30 

uur 

Nederlandse 

conversatieles blok 5. 
Voor alle ouders van de 

school en voorschool, het 
thema is: “het kind!” 

Dinsdag 14 
juni 

9:15 – 11:30 
uur 

Cursus Positief 
Opvoeden. 

Oudercursus waarin ouders 
vaardigheden leren om hun 
kinderen op een positieve 
manier te sturen. 

Donderdag 

16 juni 
8:30-10:00 

Naaiochtend! 

Vanochtend gaan we 
poppenkleren maken voor 

uur de voorschool! Iedereen is 
welkom! 

Vrijdag 17 
juni 

9:00 –10:00 

uur 

Informatiebijeenkomst 
voor nieuwe ouders. 

Voor alle ouders die een kind 

willen plaatsen op onze 
(voor)school. 

Dinsdag 21 
juni 
9:15 – 11:30 

uur 

Cursus Positief 
Opvoeden. 
Oudercursus waarin ouders 

vaardigheden leren om hun 
kinderen op een positieve 
manier te sturen. 

Donderdag 
23 juni 
8:30 - 

9:30uur 
 
 
 
13:15 – 
14:15uur 

Ouderinloop met juf 
Greta 
Hoe wordt de 

ouderbijdrage besteed? 
Ouders krijgen vanochtend 
uitleg over waarom wij de 
ouderbijdrage nodig hebben 
en waaraan wij het geld 
besteden.  

Oudercommissie 
vergadering 

Vrijdag 24 
juni 
8:30 -
11:30uur 

Nederlandse 
conversatieles blok 5. 
Voor alle ouders van de 
school en voorschool, het 

thema is: “het kind!” 

Dinsdag 28 
juni 
8:30 – 
10:00uur 

De grote buiten 
speelestafette 
Na het succes van de 
speelestafette aan het begin 

van het schooljaar gaan we 
er nog een houden met 
superleuke activiteiten en 
spelletjes voor buiten! Alle 
ouders zijn welkom! 

Donderdag 

30 mei  
8:30 – 
9:30uur 

Ouderinloop veilig 

verkeer 
Claudia Limmen en Esther 
van de Berg komen 
vanochtend voorlichting 
geven over 
Veilig omgaan met kinderen 
in het verkeer. 

In de auto, op de fiets en als 
voetganger, alles komt aan 
bod!  

 

 
 

 

 
 
 

Het team van IKC Zeven Zeeën 
wenst alle kinderen en hun 

ouders een goed weekend! 
 


