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Vrijdag 11 
maart 

Officiële opening IKC 
Zeven Zeeën 

Dinsdag 15 
maart 

Rapportgesprekken 
groepen 1-7 

Woensdag 16 
maart 

Nationale Daltondag 

Donderdag 17 
maart 

Rapportgesprekken 
groepen 1-7 

Vrijdag 18 
maart 

Informatiebijeenkomst 
nieuwe ouders 9:00 – 

11:00 

Maandag 21 
maart 

Start schoolbreed project 

Woensdag 23 
maart 

Paasontbijt 

Donderdag 24 
maart 

Studiedag leerkrachten. 
Alle leerlingen vrij 

Vrijdag 25 

maart 

Goede Vrijdag 

Alle leerlingen vrij 

Maandag 28 
maart 

Tweede Paasdag 
Alle leerlingen vrij 

Donderdag 31 
maart 

Ouderinloop 

Donderdag 31 
maart 

Spelletjes schakelklas 
13:15 – 13:45 

Maandag 4 april Schoolfotograaf 

 
 

 
 

 

Officiële opening IKC Zeven Zeeën 

 
 
Op vrijdag 11 maart wordt ons nieuwe 
gebouw officieel geopend. 
Samen met Circus Kristal maken we er voor 
de kinderen een feestdag van. 

We hebben deze dag andere schooltijden en 
alle kinderen blijven deze dag over. 
In het onderstaande rooster ziet u op welk 
tijdstip u van harte welkom bent om te 
komen kijken naar uw kind(eren). 
 
ROOSTER 11 MAART 

9.15 uur  Start schooldag alle kinderen 
11.00 uur School open voor ouders 

groep 1 t/m 4. Kinderen laten 
zien wat zij hebben geleerd. 

11.30 uur Middagpauze, de kinderen     
nemen zelf  een gezonde 

lunch mee. 
 
12.00 uur Start middagprogramma 
14.30 uur School open voor ouders 

groep 5 t/m 8 
14.00 uur Officiële opening door 

wethouder Simone 

Kukenheim 
14.45 uur Alle kinderen en ouders naar 

huis 
 

HELP!!!! 
Wij hebben niet voldoende ouders om ons te 

helpen gedurende de dag. 
U maakt de kinderen erg blij wanneer ook u 
komt helpen met de circusactiviteiten. 
Wanneer u kunt en wilt komen, kom dan om 
kwart voor 9 op school, er wordt dan 

uitgelegd wat de bedoeling is. 
Er is opvang voor uw kind(eren) in de 
ouderkamer van kwart voor 9 tot kwart over 
9. 

 

http://ikczevenzeeen.nl/


 

 
 

 
 
 

Yasin uit groep 4A is het 
talent van deze week. 
 
Yasin heeft tijdens het 
open podium bewezen dat 

hij goed kan acteren! 
Hij speelde een 
bouwvakker die de gaten 
in de muur en het plafond 
maakte in de nieuwe 
school! 
Hij had zelfs de 

boormachine van meester 
Ronald geleend en heeft 
samen met Sabawun, 

Walid, Amira en Jayden 
een heel leuk toneelstukje 
opgevoerd! 
 

Verder is Yasin ook een 
heel vrolijke jongen die 
veel kan vertellen over 
dieren in de natuur en hij 

gaat met iedereen in de klas goed om. 
Ga zo door Yasin! De juf is trots op jou! 

 
Nieuws en mededelingen uit groep 4A 
Het werd weer eens tijd voor een update uit 
groep 4A! 
Niet alleen Yasin uit onze klas is deze week 

het talent van de week, ook alle andere 
kinderen hebben weer een heel goede start 

gemaakt na de voorjaarsvakantie. 
Er is o.a. alweer een heel leuke en leerzame 
muziekles geweest van juf Iris.  
De kinderen hebben allemaal hun eigen 
gymtas gekregen met daarop de naam van 

de school en hun eigen naam. Wat een leuk 
cadeau! En ook zo ontzettend handig! 
Inmiddels schrijven we al een tijdje met 
vulpen. Af en toe is er een dictee en bij het 
behalen van een voldoende of hoger mogen 
de kinderen ook in hun taalschrift en heel 
soms in hun rekenschrift met vulpen 

schrijven. Het is mooi om te zien hoe hard de 
kinderen hun best doen om het schrijven echt 
onder de knie te krijgen. 
Sowieso ben ik een heel trotse juf! 
Het huiswerk via Classroom verloopt heel 

goed, de kinderen werken als echte 

professionals op de Chromebooks in de klas 
en ze willen allemaal heel graag en veel 
leren, het mooiste compliment wat een juf 
kan krijgen! Daarbij: het is ook echt te zien 
aan de resultaten! 
Ook ben ik trots op hoe de kinderen met 
elkaar omgaan; het klinkt heel logisch; geen 

ruzie maken, elkaar helpen en aardig zijn 
voor elkaar; maar het gebeurt echt 
nauwelijks tot niet!    
 

Op dinsdag 14 maart en dinsdag 29 
maart geeft meester Kevin om 13.30 uur 
een gymles aan de kinderen uit groep 4A, dit 
gebeurt buiten op het plein. Meester Kevin 
zal meer uitleg geven over het klimtoestel en 

zal gebruik maken van de 
buitenspeelmaterialen die wij enige tijd 

geleden hebben gekregen. 
Hier hoeven de kinderen zich niet speciaal 
voor om te kleden, maar makkelijke kleding 
is op zo’n dag uiteraard erg handig: een 
makkelijk zittende broek en goede 
gympen/renschoenen en geen sieraden. 

 
 
 

Op woensdag 23 maart is het traditionele 
Paasontbijt; ik wil u vragen om de kinderen 
zelf BBBB mee te laten nemen (bordje, 
beker, bestek en bakje). De eieren zal ik van 
tevoren kopen, koken en uitdelen voordat de 
welbekende eiertikwedstrijd zal beginnen. 

Uiteraard wordt er ook gezorgd voor brood en 
beleg om gezellig en lekker samen te 
ontbijten [dit wordt betaald van de 
ouderbijdrage die langzaam binnendruppelt] 
 
Verder wil ik nog benadrukken dat ik het 
contact met een ieder van jullie ouders als 

heel prettig ervaar. Jullie zijn allemaal altijd 
bereid te helpen [binnen en buiten de 
school], waardoor ik niet eens 1 officiële 
klassenouder heb, maar een heleboel 
onofficiële! 
 
Veel groetjes, juf Susanne 

 
Nieuws uit groep 7 en 8 
Deze toppers uit groep 7 en 8 hebben 
gisteren deelgenomen aan het eendaagse 
zwemzeskamp in het 
Noorderparkbad. 

Er werd gelet op 
snelheid, kennis over 
zwemmen, duiken, 
puzzelkwaliteiten, 

samenwerking, etc. 
Met dit alles heeft onze 
school de 3e plaats 

behaald en er is ook een 
echte bronzen beker 
uitgereikt, die de 
leerlingen om de beurt 
een week mee naar huis 
mogen nemen. Daarna 
krijgt hij in de school een 

mooi plekje! 



Gefeliciteerd zwemtoppers!  
Wij hebben een heel fijne, sportieve middag 
gehad, dankzij jullie! 
Groetjes, meester Tim en juf Susanne 
 

 
Schoolfotograaf 

Maandag 4 april komt de schoolfotograaf. Hij 
is aanwezig onder schooltijd om alle kinderen 
van de voorschool en groep 1 t/m 8 op de 
foto te zetten. Broertjes en zusjes van 
leerlingen die bij ons op IKC Zeven Zeeën 
zitten gaan ook samen op de foto; dit wordt 
intern georganiseerd. Houdt u er wel 

rekening mee dat de leerlingen met broertjes 
en/of zusjes die dag later thuis kunnen zijn. 
Er worden geen foto`s gemaakt van overige 
gezinsleden.  
 
Ook dit jaar kunt u de foto`s via internet 
bestellen. U krijgt daarvoor een inlogcode 

waarmee u thuis de foto`s rustig kunt 

bekijken en bestellen. Na enkele weken 
worden de door u bestelde foto`s  op school 
afgeleverd. Heeft u vragen hierover dan kunt 
u terecht bij de ouders van de 
oudercommissie.  

 
Oudercommissie 
Donderdag 17 maart om 13.15 uur is er een 
oudercommissievergadering in de 
ouderkamer. Deze staat niet in de 
jaarkalender dus noteer hem in uw agenda! 
U bent van harte welkom! 

 
Actie voor extra zebrapaden 
Statenjachtstraat 
Een buurtbewoner en de SP hebben een plan 
gemaakt voor een veiliger oversteek bij de 

Statenjachtstraat. Er moeten extra 
zebrapaden komen (ook over het fietspad) en 
er moet voor auto's duidelijk aangegeven 
worden dat het een schoolzone is. 
Wij als ouders en school steunen dit voorstel 
en komen in actie: 
- Op woensdag 16 maart tussen 12:15 en 

12:45 uur halen we handtekeningen op bij 
het zebrapad. Kom vooral even tekenen! 
- Op donderdag 17 en vrijdag 18 maart 
liggen de handtekeningenlijsten in de 
ouderkamer. Ouders (of leerkrachten) die 
op woensdag nog niet hebben getekend, 

kunnen dat dan alsnog doen. 
 
Op woensdag 23 maart om 19:30 uur worden 
de handtekeningen aangeboden in het 
stadsdeelkantoor (op het 

Buikslotermeerplein). Hoe meer ouders hier 
bij zijn, hoe beter het is! Kom je ook? Laat 

het even weten aan Malika (moeder Hafsa en 
Sara) of Neeltje (moeder Nadja en Dine). 

We hopen dat er naar ons 
geluisterd wordt! 

 
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 directie 
 
Heelys, schoenen met wieltjes in de hak 
Ze zijn heel populair maar ook heel onveilig; 

kinderen glijden er mee door de gangen en 
lopen er mee over de trappen. We voorzien 
levensgevaarlijke situaties die we graag 

willen voorkomen en vragen u dringend om 
uw kind niet langer met heelys naar 
school te laten komen. 
 
 
Banne Bannerkids onderzoeksteams 
Stichting Alexander doet op dit moment in 

opdracht van stadsdeel Noord onderzoek 



naar "opgroeien en opvoeden in de Banne". 
Er zal met kinderen en ouders worden 
besproken hoe zij de wijk ervaren en op 
welke punten er verbeteringen nodig zijn.  
De interviewers van stichting Alexander 

zullen op de schoolpleinen, in het 
winkelcentrum, de bibliotheek of in de 

speeltuin in de Banne vragen aan ouders en 
kinderen tussen de 8 en 12 jaar  
hoe het is om in de Banne op te groeien.  
Het Banneronderzoeksteam bestaat uit 
kinderen van de vier scholen uit de Banne. 
De leerlingen van de leerlingenraad van onze 

school zullen hier aan meedoen en komen 
binnenkort bij elkaar om een 
onderzoeksvraag te bedenken en gaan 
daarna de straat op om vragen te stellen.  
De eindresultaten presenteren ze op de 
Kinderconferentie aan buurtbewoners, de 
gemeente en professionals.  

Het stadsdeel en de organisaties gebruiken 
deze informatie om de buurt voor de 

kinderen en hun ouders te verbeteren.   
 
Verplaatsing Open Podium 
Zoals u weet krijgen de kinderen op dit 
moment alleen op de vrijdag gymles. Het 

Open Podium is echter ook gepland op de 
vrijdag en daarom hebben we besloten om de 
Open Podia in april en juli te verplaatsen naar 
de maandagmiddag. 
Maandag 18 april en maandag 04 juli bent 
u van harte welkom in de hal van de school! 

 
 
Bijeenkomst “Bewegen maakt je 
slimmer” 
 

 
Uitnodiging: 
Dat bewegen goed is voor het lichaam weten 

we al lang, maar wist u al dat bewegen ook 
goed is voor de schoolprestaties? 
Op maandagochtend 21 maart bent u als 
ouders van kinderen in De Banne welkom bij: 
‘Bewegen maakt je slimmer!’ 
Dit is een bijeenkomst die door stadsdeel 
Amsterdam Noord wordt georganiseerd in De 

Rietwijker. 
De enthousiaste professor Erik Scherder, die 

u misschien wel kent van TV (De Wereld 
Draait Door) legt uit hoe bewegen ook helpt 
bij het leren op school. U hoort ook wat het 
stadsdeel extra gaat doen om kinderen meer 

te laten bewegen. En we praten me elkaar 
over wat u ervan vindt! 
Waar en wanneer:  
Theater de Rietwijker, Parlevinker 9 in De 
Banne 
Maandag 21 maart van 9.00 – 11.00 uur 
Als ouder kunt u zich opgeven bij de 

oudercontactmedewerker, Rebecca Weijnen, 

van onze school. Zij zal ook aanwezig zijn bij 
de Bijeenkomst. We vertrekken 
maandagochtend 21 maart gezamenlijk 
lopend na aanvang van school richting de 
Rietwijker. 

Gaat u ook mee? 
 

Nieuws van de ouder-kindadviseur 
Beste ouders, kinderen en leerkrachten, 
Hier weer een bericht van mij, de Ouder- en 
kindadviseur van Dalton IKC Zeven Zeeën,  
Angelique Zijlstra: 
 

Heeft u vragen over uw kinderen, over 
opgroeien of opvoeding, of maakt u zich 
zorgen over uw kind, dan kunt u bij mij 
terecht voor overleg of advies. Het kan gaan 
over van alles  bijvoorbeeld pesten, opkomen 
voor jezelf, ruzie thuis. Ik kan u ook tips 
geven over beter eten en slapen van uw  

kind, of over een leuke activiteit vinden na 
school, het sport- en cultuurfonds, en er zijn 

diverse trainingen voor uw kind. Mocht het 
ingewikkelder zijn, dan kunnen we samen 
kijken wat er nodig is en een plan maken. 
Wanneer u vragen hebt maar niet zeker weet 
of ik u daarbij kan helpen, dan kunt u ook 

langskomen, dan bekijken we het samen.  
* Wanneer u denkt dat uw kind overgewicht 
heeft en u en uw kind daar vragen over 
hebben, dan zijn er verschillende 
mogelijkheden op dat gebied. U kunt bij mij 
terecht voor meer informatie hierover. 

 
* Wanneer u hulp nodig heeft bij praktische 
zaken zoals uw administratie, uw gezin, uw  
huishouden, of u heeft het financieel krap en 
hulp nodig met het uitzoeken van financiële 
zaken, dan kunt u contact met mij opnemen 
en dan kunnen we samen kijken waar u mee 

geholpen kan worden. Ik ben vaak op 
maandag in de ochtend en op dinsdag in de 
middag op school aanwezig maar u kunt mij 
ook bellen voor een afspraak. 
 
* Momenteel zijn er weer mogelijkheden om 
een cursus “Positief Opvoeden” te volgen, 

hieronder vindt u informatie daarover en er 
hangen flyers in de school. Indien u meer 
informatie wenst of u heeft vragen, dan kunt 
u bij mij terecht. Als Ouder- en kindadviseur 
maak ik deel uit van het Ouder- en kindteam 
Noord West van het Aldebaranplein in 

Tuindorp Oostzaan. 
Ik maak geen deel uit van het schoolteam en 
werk onafhankelijk van de school. Als u 
toestemming geeft, werkt ik wel samen met 

de school. Een Ouder- en kindadviseur is er 
om ouders en kinderen goed en snel te 
helpen. Mijn nummer is 06-307 96 588  

U kunt me ook mailen op 
a.zijlstra@oktamsterdam.nl 
 
Voor meer informatie: www.oktamsterdam.nl 
Met vriendelijke groeten, 
Angelique Zijlstra, Ouder- en kindadviseur 
 

 



 
 
NIEUWS VAN DE OUDERKAMER 
FEBRUARI 2016 
 

 
 

Dag allemaal,                                                                                                         
we hebben een ontzettend drukke maand 
voor de boeg! We beginnen met VVE Thuis 

bijeenkomsten voor de ouders van de vroeg- 
en voorschool en dan vrijdag 11 maart is 
de officiële opening van de school! Maandag 

21 maart is er een heel bijzondere 
bijeenkomst voor ouders in de Rietwijker met 
niemand minder dan professor Erik Scherder 
(bekend van de wereld draait door) De dag 
daarna, op dinsdag 22 maart, is er voor alle 
ouders een fantastische interactieve 
theatervoorstelling over opvoeding. En dan 

op  woensdagochtend 23 maart hebben 
we het jaarlijkse paasontbijt in de 
ouderkamer. Na Pasen is Jolanda weer bij de 
ouderinloop op donderdagochtend 31 
maart  en op vrijdag  1 april beginnen we 
met het vierde blok conversatielessen!  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 11 
maart 
 

Officiële opening van 
de school 
De kinderen hebben een 
brief gekregen met de 

tijden wanneer de ouders 
kunnen komen kijken. 

Dinsdag 15 
februari 
Gr.1 
8:30-10:00 uur  

Gr.2 
13:00-14:30 
uur  
 

VVE Thuis 
ouderbijeenkomst  
“Eten” 
Voor de ouders van gr 

1 en 2. 
Ouders krijgen het 
nieuwe themaboek,  
materiaal en informatie 
zodat ze thuis kunnen 
werken met hun kinderen 

en het huiswerk kunnen 
maken. 

Donderdag 17 
maart 
Gr.2 

VVE Thuis 
ouderbijeenkomst  
“Eten” 

8:30-10:00 uur  
Gr.1 
13:00-14:30 
uur  
 

Voor de ouders van gr 
1 en 2. 
Ouders krijgen het 
nieuwe themaboek,  
materiaal en informatie 

zodat ze thuis kunnen 

werken met hun kinderen 
en het huiswerk kunnen 
maken. 

Vrijdag 18 
maart 

9:00-10:00 uur  
 
 

Informatieochtend 
voor nieuwe ouders 

Algemene informatie 
voor ouders die een 
school zoeken voor hun 
kind(eren). 
 

Maandag 21 

maart 
8:30 uur – 
11:00 uur 

Bewegen maakt je 

slimmer! 
Een bijeenkomst in 
buurthuis de Rietwijker 
voor ouders over 
bewegen. We verzamelen 

in de ouderkamer om 

8:30uur en lopen naar de 
Rietwijker om 8:40uur 

Dinsdag 22 
maart 
8:30 – 10:15 
uur 

 

Interactief theater  
Vanochtend is er een 
interactieve 
theatervoorstelling over 

opvoeding in het speel 
lokaal. De acteurs 
beelden herkenbare 
opvoedingssituaties uit 
en ouders worden 
uitgenodigd om hier over 
in gesprek te gaan. Alle 

ouders zijn van harte 
welkom. 

Woensdag 23 

maart 
10:00-12:30 

uur 

Paasontbijt voor alle 

ouders. 
We brengen de ochtend 

door met een lekker 
ontbijt en grappige 
spelletjes! 
(Voor deze activiteit 
moeten ouders zich 
inschrijven bij Rebecca!)  

Donderdag 31 
maart 
8:30-10:00 uur 
 
 
13:15-14:15 

uur 
 
 

 
 

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

schoolgebouw.  
Oudercommissie 
vergadering 

De oudercommissieleden 
(klassenouders) komen 
samen om de komende 
activiteiten te bespreken 

en de taken te verdelen.    
Alle ouders zijn van harte 
welkom! 

Vrijdag 1 april 
9:00-11:00 uur 

Nederlandse 
conversatieles blok 4. 
Voor alle ouders van de 

school en voorschool, het 
thema is: “Nederland” 



Dinsdag 5 april 
Gr.1 
8:30-10:00 uur  
Gr.2 
13:00-14:30 

uur  

 
 

VVE Thuis 
ouderbijeenkomst  
“kunst” 
Voor de ouders van gr 
1 en 2. 

Ouders krijgen het 

nieuwe themaboek,  
materiaal en informatie 
zodat ze thuis kunnen 
werken met hun kinderen 
en het huiswerk kunnen 
maken. 

Donderdag 7 
april 
Gr.2 
8:30-10:00 uur  
Gr.1 
13:00-14:30 

uur  
 

VVE Thuis 
ouderbijeenkomst  
“kunst” 
Voor de ouders van gr 
1 en 2. 
Ouders krijgen het 

nieuwe themaboek,  
materiaal en informatie 
zodat ze thuis kunnen 
werken met hun kinderen 

en het huiswerk kunnen 
maken. 

  

 
 
Kom ook naar het theater voor ouders!! 
Hoe gezellig is het bij u tijdens het eten? Hoe 

lang wilt uw kind computeren? 
 
Natuurlijk wilt u dat uw kind gezond opgroeit. 
U geeft een gezond ontbijt, kookt ’s avonds 
eten en waarschuwt 
als ze lang achter de computer zitten. Maar 
uw zoon of dochter heeft soms heel andere 

ideeën over wat goed 
voor hem of haar is. Opvoeden is best lastig. 
Bent u ook op zoek naar handige tips? Kom 

dan naar het 
theater. Tijdens de voorstelling worden 
herkenbare situaties nagespeeld tussen ouder 

en kind. U kunt meedenken 
en meepraten over hoe u uw kind gezond en 
positief opvoedt. Ouders kunnen tips geven 
die de acteurs direct 
naspelen. Zo hoort en ziet u ook hoe andere 
ouders dat doen. Het is grappig en ook heel 
handig! 

 
Wanneer: dinsdag 22 maart 
Tijd:  8:45 uur (inloop vanaf 9:00uur) 
Waar:  het speellokaal 
 [Opvang voor uw kind van 0 t/m 4 jaar is 
aanwezig in de ouderkamer.] 
 

Wilt u er ook bij zijn? Volgende week krijgt u 

een uitnodiging van uw zoon of dochter. 
Hieraan zit een strookje om u aan te melden.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Cursus positief opvoeden 2016 
(voor 
ouders met 
kinderen 
tussen 0-11 

jaar) 
 

 
 
 
 
 
-

 donderdag 17,24,31 maart,7 april & 
19 mei, 19:30-21:45  

lokatie: OKC Wingerdweg, Wingerdweg 52 
 
- woensdag 11,18,25 mei, 1 juni & 19 

juni, 9:15-11:30  
lokatie: IKC de 5 sterren, Markengouw 245C 

 
- dinsdag 24,31 mei, 7,14 juni & 12 

juli, 9:15-11:30,  
lokatie: IKC Zeven Zeeën, Banneplein 111 

 
Deelnemen? 
Via mail of telefoon aanmelden bij Milou 
Koorn, OKC assistent 
mail: mkoorn@ggd.amsterdam.nl  
tel: 06-20376689 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Het team van IKC Zeven Zeeën 

wenst alle kinderen en hun 
ouders heel veel plezier tijdens  

de opening!       


