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Maandag 11 juli Juffendag 
13:00 – 14:45 
Groep 1,2, 3, 4 en 5 

Dinsdag 12 juli Wenmiddag in nieuwe 
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Donderdag 14 
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Ouderinloop 

Donderdag 14 
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Leerlingen groep 8 vrij 
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t/m Vrijdag 26 
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Zomervakantie 

Maandag 29 
augustus 

EERSTE SCHOOLDAG 

 

 
 

Groep 8 
 
Het is bijna zover de musical van Groep 8, 
waar groep 8 nu heel hard aan werkt. Jullie 

hebben al een liedje gehoord (sky high) dat 

was een voorproefje. Er komt nog meer, 
wees op je hoede want straks lach jij zo  
hard dat je van je stoel valt; niet te veel 
lachen want anders mis je alles! 
 
We hebben veel geleerd en heel veel leuke 

dingen gedaan zoals kamp en alle uitstapjes . 
We hebben een leuke tijd gehad op deze  

school. We gaan het missen. Maar we zijn 
klaar voor een nieuw avontuur. 
 
Tot aan de musical 

 
Robert en Artur 

 
 

 
Verrassing voor de groepen 1 t/m 4 

De laatste schooldag, op 15 juli, zullen 
de kinderen van groep 1 t/m 4 een 

verrassing ontdekken op het 
schoolplein. 

Omdat de markt veel geld had 
opgebracht en de leerlingen van 5 t/m 
8 een geweldig schoolfeest hebben 
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gekregen, is er voor de onderbouwleerlingen ook 
iets geregeld! 
 
Wij wensen de kinderen heel veel plezier! 
Groetjes, de leerlingenraad 
 
Het laatste nieuws uit groep 4 
En dan is het zover. De laatste nieuwsbrief van 
het schooljaar. 
Na vandaag een fantastische dag bij de EK 
athletics te hebben gehad,, gaan we ons 
klaarmaken voor de zomervakantie. 
Boeken worden al verplaatst, de lades van de 
kinderen worden opgeruimd, de prikborden gaan 
leeg, etc. Het eind is echt in zicht. 
 
We hebben in groep 4 zoveel leuks gedaan en 
zoveel geleerd! 
Ik wil alle kinderen en ouders bedanken voor hun 
inzet, de gezelligheid en de samenwerking. Ik 
wens iedereen een hele fijne zomervakantie! 
Groetjes, juf Susanne 

 
Nieuws van de directie 
Beste ouders, 
De zomervakantie komt nu steeds dichterbij 
en volgende week nemen we afscheid van 
schooljaar 2015-2016. Een schooljaar waarin 
we verhuisd zijn naar een nieuw 

schoolgebouw. Inmiddels werken we hier al 
weer een half jaar en zijn we nog steeds heel 
blij en trots op onze “nieuwe” school.  
Ook volgend schooljaar kunnen leerlingen die 
meer stimulering in de taalverwerving nodig 
hebben, weer gebruik maken van het 

aanbod  in een schakelklas groep 3. Volgende 
week krijgen de ouders van deze leerlingen 
meer informatie van juf Gisela. 
In de eerste schoolweek ontvangt u de 

nieuwe schoolkalender  zoals u van ons 
gewend bent; daarin staan alle vakanties en 
vrije dagen vermeld, naast heel veel 

wetenswaardigheden over onze school. 
Volgende week vrijdag, 15 juli om 14.45 uur, 
zullen we  met alle leerlingen en leerkrachten 
op het schoolplein de laatste minuten van dit 
schooljaar af tellen start de vakantie. U bent 
van harte welkom om mee te tellen. 
Namens het hele team wens ik u een 

fantastische vakantie toe en dank ik u voor 
de fijne samenwerking het afgelopen 
schooljaar. We zien u graag weer gezond en 
uitgerust terug op maandag 29  augustus!! 
Namens het team IKC Zeven Zeeën, 
Greta Taams 

 
Personeel 

Juf Aleyna 
Dinsdag 12 juli is de laatste dag dat juf 
Aleyna, onderwijsassistent in groep 1/2A,  bij 
ons op school aanwezig is, zij zal na de 
vakantie niet meer terugkeren. Wij bedanken 

haar voor haar inzet en betrokkenheid bij de 
school en wensen haar veel succes in haar 
verdere loopbaan! 
 
Juf Geertje 

Juf Geertje verwacht in november haar 
tweede kindje en heeft na de zomervakantie 
geen groep zij zal voor een aantal weken de 
groepen 7/8 ondersteunen. M.i.v. 9 oktober 
gaat zij met zwangerschapsverlof.  

 
Nieuw in schooljaar 2016-2017 

Continurooster 
Zoals u allemaal weet, starten wij op 29 
augustus met het continurooster. Dit 
betekent dat alle leerlingen op maandag, 
dinsdag, donderdag en vrijdag op school 
lunchen. 

Onze schooltijden m.i.v. 29 augustus zijn: 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 
08.30 - 14.30 uur 
woensdag  van 08.30 - 12.30 uur en op 
woensdagmiddag zijn de leerlingen vrij.  
 
Gymles 

Voor de gymlessen kunnen wij na de vakantie 
gebruik maken van de sportzaal in Het Huis 

van de Wijk. Meester Kevin zal op maandag 
en vrijdag de leerlingen van groep 3 t/m 8 les 
geven. Wij vragen u dan ook om uw 
zoon/dochter op de eerste schooldag 
gymkleding mee te geven! 

 
Gesprekken met ouders 
U bent van ons gewend dat uw zoon/dochter 
drie keer per jaar een rapport ontvangt en 
dat u uitgenodigd wordt voor een gesprek. 
Volgend schooljaar ontvangt u in maart en 

juli een rapport en wordt u in september 
uitgenodigd voor een oudervertelgesprek. 
Tijdens dit gesprek kunt u kennis maken met 
de leerkracht en kunt u zelf het een ander 
vertellen over uw kind en samen met de 
leerkracht bespreken wat het beste is voor 
uw zoon/dochter. Als er gedurende het 

schooljaar momenten zijn waarop u graag 
een gesprek wilt, kunt u altijd de leerkracht 
benaderen en een afspraak maken. Ook de 
leerkracht zal u uitnodigen als hij/zij met u in 
gesprek wil gaan.  
 

Groepsindeling 2016-2017: 

Groep 1/2 A :juf Esther en juf Ania 
Groep 1/2 B: juf Marion 
Groep 1/2 C: juf Annet en meester Kevin 
Groep 3A:     juf Nuray en juf Hedwig 
Groep 3B  
schakelklas:  juf Gisela en juf Hedwig 

Groep 4A:     juf Jolanda van M 
                    en meester Ron 
Groep 4/5:    juf Sandra van R 

                    en meester Kevin 
Groep 5A:     juf Greta en  

        juf Sandra van H. 
Groep 6:       juf Susanne en  

                    meester Kevin 
Groep 7/8A:  juf Miranda en meester Ron 
Groep 7/8B:  meester Tim 
 

 
Schooltandarts 



Direct na de vakantie, op maandag 29 
augustus, is de schooltandarts weer 
aanwezig. U kunt hem vinden in de 
spreekkamer op de eerste verdieping. Als u 
vragen heeft kunt u altijd even langs komen; 

zijn naam is Vincent Roevros.  
 

Nieuws uit de MR 

Meedoen met de 
medezeggenschapsraad? 
In de medezeggenschapsraad (MR) van IKC 
Zeven Zeeën zitten 3 ouders en 3 
leerkrachten. Samen bespreken zij allerlei 

zaken die met de school te maken hebben. 
Over sommige dingen geven we een advies 
aan de directie. Bij onder andere het 
schoolplan, schooltijden of het 
personeelsbeleid moet de MR zelfs 
instemmen met plannen voordat deze 
uitgevoerd mogen worden. Een belangrijke 

taak dus! 

Lijkt het je leuk om lid te worden van de MR 
in het schooljaar 2016-2017? Meld je voor 
het einde van het schooljaar bij de voorzitter 
van de MR, meester Ron Voss. Als er meer 
ouders in de MR willen dan er plek is, 
organiseren we verkiezingen. 

Groet van de MR-ouders: Naima Kaddouri, 
Izzet Ugurlu en Neeltje Peters 

 
Verkeersveiligheid Statenjachtstraat 
Op 25 mei hebben ouders en directie 
ingesproken bij de bestuurscommissie Noord 

over de verkeersveiligheid bij het oversteken 
van de Statenjachtstraat. We hebben daar 
ook de handtekeningen van ouders en team 

aangeboden. Gelukkig was de commissie het 
met ons eens dat de situatie gevaarlijk was, 
en worden er verschillende maatregelen 
genomen om de veiligheid te verbeteren. 

Inmiddels zijn de eerste maatregelen ook al 
te zien: op de fietspaden en de weg staat nu 
dat het een schoolzone is. De drempel op het 
fietspad (die nog ter hoogte van de oude 
school lag) is verplaatst en er is een 
snelheidsmeter voor auto's geplaatst. 

Volgens het stadsdeel is het niet mogelijk om 
een extra zebrapad aan te leggen aan de 
andere kant van het kruispunt, omdat dat 
voor auto's te verwarrend is. Wel wordt er op 
de langere termijn ook nog gekeken naar de 

hele inrichting van de Statenjachtstraat, 
omdat auto's nu vaak veel harder rijden dan 

30 km/u. 
Veel dank aan alle ouders en leerkrachten die 
hun handtekening hebben gezet voor 
verbetering van de verkeersveiligheid voor 
onze kinderen! 

 

 

 

NIEUWS VAN DE OUDERKAMER JULI 

2016 

 

Dag allemaal,   

Het eind van het schooljaar nadert,  maar de 

zon wacht kennelijk totdat de vakantie echt is 

begonnen! We zijn allemaal toe aan een 

lekkere zomervakantie maar eerst wil ik 

terugblikken op de activiteiten van het 

afgelopen schooljaar.                                                                                                                           

Het is een druk jaar geweest 

met de verhuizing in de 

kerstvakantie en het wennen 

aan het nieuw gebouw! Veel 

ouders hebben  geholpen met 



de officiële opening van de school en het 

spetterende Circusfeest. Elke maand zijn de 

ouders van de  vroeg- en voorschool bij 

elkaar gekomen voor de ouderbijeenkomsten 

van VVE Thuis en hebben hun kinderen het 

hele jaar door heel goed geholpen met het 

huiswerk. Aan het begin van het jaar hebben 

we een super leuke binnenspeelestafette 

gehad, en vorige week het vervolg daarop, 

met de grote buitenspeelestafette. We 

hebben veel succes geboekt met de 

Nederlandse conversatielessen en veel 

gelachen met elkaar! We hebben 

themamiddagen met de OKA Angelique 

Zijlstra bijgewoond en geleerd over grenzen 

stellen en leren luisteren! En af en toe 

hebben wij iets gezonds gekookt als vervolg 

op wat wij vorig jaar van Jamie Oliver hebben 

geleerd! Al met al hebben we veel bereikt 

mede dankzij de enorme inzet en 

betrokkenheid van ouders en bij deze wil ik 

jullie bedanken! 

Zoals veel van jullie al weten krijg ik helaas 

minder uren volgend jaar als oudercontact 

medewerker, vanwege bezuinigingen vanuit 

de gemeente. Dan werk ik in principe niet 

meer op de vrijdagen. Het aanbod van 

activiteiten in de ouderkamer zal daardoor 

minder zijn. Er komt een 

vervanging voor VVE Thuis 

voor de  vroeg -en voorschool 

waaraan alle ouders mee 

kunnen doen,                 en 

natuurlijk blijft het huiswerk 

voor de kleuters en peuters 

bestaan (met een sticker voor het harde 

werk!)                                                                                                                                     

De Nederlandse conversatielessen blijven 

ook, maar worden verplaatst naar de 

maandagochtend.                                                     

Ook ga ik de TSO coördineren, zoals al eerder 

bekend is gemaakt! 

De indeling van de activiteiten wordt in het 

nieuwe schooljaar bekend gemaakt, maar nu 

eerst de laatste loodjes en 

genieten van een 

welverdiende vakantie!                                                           

Ik zie jullie allemaal graag 

terug in de ouderkamer 

volgend schooljaar.                                                                                                              

Fijne vakantie, Rebecca 

  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

Het team van IKC Zeven Zeeën  
 

 

 
 

 
 

wenst alle 
kinderen en hun ouders  
 

een fantastische 
 
 

Zomervakantie

!



 
 
  
Maandagmiddag 11 juli willen wij met de kinderen van de groepen 3, 4 en 5 gezamenlijk onze 

verjaardag vieren. 
Om 13.00 uur mogen de kinderen ons feliciteren met een lied, knuffel of iets anders liefs. Om 
13.30 uur willen wij met mooi weer naar Zeeslag (speeltuin) gaan  lopen, waar de kinderen mogen 
spelen en om 14.45 uur zijn we weer terug op school. 
De juffen zorgen natuurlijk voor een passende traktatie! 
Mocht het slecht weer zijn dan gaan we het in de klas gezellig maken. 
Wij hebben er zin in! 

 
Groetjes van de juffen Sandra, Nuray, Hedwig,  Susanne en Jolanda. 
 
 
 



 
Het schooljaar is alweer bijna voorbij en wat hebben we weer veel geleerd! 

Nu is het tijd voor een feestje! 

Wij willen je daarom uitnodigen voor JUFFENDAG!! 

 

 

 

 

We gaan op deze middag leuke dingen doen en je krijgt ook nog iets lekkers.  

 

Wij vieren het op maandagMIDDAG.  

Kom jij ook op ons feestje?  

 

Een dikke kus  

 

Juf Esther,  

 Juf Ania, 

Juf Aleyna,  

Juf Annet,  

Juf Winnie,  

Juf Marion 
 

 
 

 


