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_______________________________________________________
In dit nummer: 

 Nationale Voorleesdagen 
 Nieuws uit groep 7A 

 Open Podium 
 Schooltandarts 
 Nieuws van de directie 
 Nieuws van de ouderkamer 

 
 

Dinsdag 9 
februari  

Spelletjes schakelklas 
groep 6A  
13:15 – 13:45 

Vrijdag 12 
februari 

Valentijnproject groep 4 
en 5 

Donderdag 18 

februari 

Kookclub ouders 

Maandag 22 
februari 

Spelletjes schakelklas 
groep 6A 
8:45 – 9:15 

Woensdag 24 
februari 

Theoretisch 
verkeersexamen 

Donderdag 25 
februari 

Ouderinloop 

Vrijdag 26 

februari 

Open Podium 

Maandag 29 
februari t/m 
Vrijdag 4 maart 

Voorjaarsvakantie 

Maandag 7 
maart 

Eerste schooldag 

Vrijdag 11 

maart 

Officiële opening 

 

 
 
 

 
Nieuws uit groep 7A 
Cheerleading   

 
2 Februari 2016 gingen er meiden uit groep 
7A, 7B en 8A Cheerleaden in het  speellokaal. 

Er was een vrouw die ons ging leren hoe we 
moesten Cheerleaden. En het  was heel erg 
gezellig. Er waren 2 groepen de Besties: 
Hajar, Betul, Sara, Souhaila en Soukaina en 
de K5: Sandi, Ikram, Chams, Resmie, Debby. 
Het was een soort wedstrijd en ze hadden 
allebei gewonnen want het was onbeslist. 

Commentaar Betul: “Ik vond het heel leuk en 
ik had er ook heel veel zin in toen de juffrouw 
het zei.”  
Commentaar Resmie: “Ik vond het  
geweldig ik ga me meteen inschrijven”. 
Commentaar Sandi : ‘Ik vond het geweldig 
en de finale was heel leuk’.  

Commentaar Ikram : “ik vond het ook heel 
leuk en gezellig en ik vond het vooral 
spannend bij de finale maar gelukkig was het 
onbeslist. We hebben gecheerlead omdat het 

een activiteit is waar niemand zich eerst voor 
had opgegeven. Daarom kwam die mevrouw 

langs om er een beetje aandacht aan te 
geven” 
 
Groetjes 
Sandi en Ikram van 7A 

http://ikczevenzeeen.nl/


 

 
De Besties     De K5

                                                       
                                      

Open Podium 

Vrijdag 26 februari organiseert de school 
weer een Open Podium. 
U bent van harte welkom om te komen kijken 
en luisteren naar wat de kinderen ten tonele 

brengen. 
 
Tot vrijdag 26 februari! 
 
Schooltandarts 
Vanaf volgende week is de schooltandarts 

weer op school. 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 van de directie 
Ouderinloop 

Op 28 januari 2016 hebben we tijdens de 

ouderinloop met ouders gesproken over de 
opening van de school, het continurooster, de 
gymzaal, de veiligheid op school en in de 
buurt en het verkeersexamen voor leerlingen 
van groep 8. 
 

De oversteekplaatsen aan de 
Statenjachtstraat zijn gevaarlijk; 
automobilisten rijden door terwijl onze 
leerlingen oversteken en men houdt zich niet 
aan de maximumsnelheid. Twee ouders 
hebben zich opgeworpen als 

verkeersambassadeur. Zij zullen contact 
opnemen met het verkeersplein Amsterdam. 
 
We zijn nog steeds in gesprek over een extra 
dag zodat we twee keer per week de 

leerlingen een gymles kunnen geven.  
 

Over het continurooster ontvangt u 
binnenkort meer informatie 
 
Bent u geïnteresseerd en heeft u tijd om 
groep 8 te begeleiden tijdens het 
verkeersexamen op 31 maart 2016? Geeft u 
zich dan op bij Juf Miranda en/of Meester 

Kevin, de leerkrachten van groep 8. 
 

NIEUWS VAN DE OUDERKAMER  
FEBRUARI 2016 

 
 
Dag allemaal,                                                                                                         
we zijn nu allemaal gewend aan ons prachtig 
nieuwe schoolgebouw en zijn aan het 

genieten van de mooie ouderkamer. De 
komende maand hebben we een vol 
programma met veel leuke en leerzame 

activiteiten! Donderdag 11 maart komt 
Femke de Gruijter van de gemeente 
Amsterdam informatie geven over alle 

voorzieningen en toeslagen die beschikbaar 
zijn voor Amsterdammers, dus pak je kans 
en zorg dat u erbij bent! 
Op dinsdag 9 en 16 februari gaan we 
themadoeken schilderen voor de peuters en 
de kleuters en we gaan ook deze maand op 
donderdag 18 februari voor het eerst 

koken in de ouderkamer. Angelique Zijlstra, 
onze ouder- en kindadviseur, komt op 
dinsdag 23 februari een themamiddag 
geven over luisteren; voor alle ouders die 
graag  tips hierover willen krijgen! 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 5 
februari 
9:00-11:00 uur  
 

Nederlandse 
conversatieles blok 3. 
Voor alle ouders van de 
school en voorschool, 
het thema is: “Het 
milieu!” 

Dinsdag 9 
februari 
8:30-11:30 uur 
 

Doeken schilderen 
Vanochtend gaan we 
thema doeken schilderen 
voor de voorschool en 
kleuterklassen. Heeft u 
een uurtje vrij en zin om 

iets creatiefs te doen, 
kom dan even langs!  

Donderdag 11 
februari 
8:45-10:15 

Geld laat je niet 
liggen! 
Vanochtend is er een 

bijeenkomst over alle 
voorzieningen en 
toeslagen die 
beschikbaar zijn voor 
Amsterdammers met 
een laag inkomen. De 



bijeenkomst wordt 
georganiseerd door 
Femke de Gruijter   van 
de gemeente 
Amsterdam. 

Vrijdag 12 
februari 
9:00-11:00 uur  
 

Nederlandse 
conversatieles blok 3. 
Voor alle ouders van de 
school en voorschool, 
het thema is: “Het 
milieu!” 

Dinsdag 16 
februari 
8:30-11:30 uur 
 

Doeken schilderen 
Vanochtend gaan we 
thema doeken schilderen 
voor de voorschool en 
kleuterklassen. 

Donderdag 18 
februari 
9:00-12:00 

Kookclub! 
Vanochtend gaat Fatiha 
(de moeder van Miriam 
en Mohammed), laten 
zien hoe je het 
Marokkaanse gerecht 

eseffa maakt. 
Voor deze activiteit 
moeten ouders zich van 
te voren inschrijven in 
de ouderkamer. 

Vrijdag 19 

februari 
9:00-11:00 uur 

Nederlandse 

conversatieles blok 2. 
Voor alle ouders van de 
school en voorschool, 
het thema is: “Het 
milieu” 

Dinsdag 23 
februari 
13:00-14:30 uur 

Themamiddag met de 
ouder- kind adviseur 
“Help mijn kind 
luistert niet!” 
Voor alle ouders van de 
school en voorschool die 

hier moeite mee hebben. 

Donderdag 25 
februari 
9:00-11:00 uur 

Ouderinloop met de 
directie 
Vanochtend bespreken 
we de komende 
activiteiten en veiligheid 
in en om het 

schoolgebouw.  

Vrijdag 26 
februari 
9:00-11:00 uur  
 

Nederlandse 
conversatieles blok 3. 
Voor alle ouders van de 
school en voorschool, 

het thema is: “Het 
milieu!” 

Dinsdag 8 maart 
 
8:45-10:15 uur 

Of 

13:00-14:30 uur 

VVE Thuis 
ouderbijeenkomst 
“eten” 

Voor de ouders van de 

voorschool 
Ouders krijgen het 
nieuwe themaboek,  
materiaal en informatie 
zodat ze thuis kunnen 
werken met hun 

kinderen en het 
huiswerk kunnen maken. 

Donderdag 10 
maart 
 

VVE Thuis 
ouderbijeenkomst 
“eten” 

8:45-10:15 uur 
Of 
13:00-14:30 uur 

Voor de ouders van de 
voorschool 
Ouders krijgen het 
nieuwe themaboek,  
materiaal en informatie 

zodat ze thuis kunnen 

werken met hun 
kinderen en het 
huiswerk kunnen maken. 

Vrijdag 11 
maart 

Officiële opening IKC 
Zeven Zeeën 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Het team van IKC Zeven Zeeën 
wenst alle kinderen en ouders 

een goed weekend! 

 


