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Vrijdag 22 
januari 

Informatiebijeenkomst 
nieuwe ouders 9:00 – 
10:00 uur 

Maandag 25 
januari 

Studiedag leerkrachten 
Alle leerlingen groep 1-8 
en voorschool vrij 

Woensdag 27 
januari 

Start nationale 
voorleesdagen 

Donderdag 28 
januari 

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

Donderdag 28 

januari 

Ouderinloop 

Donderdag 28 

januari 

Gedichtendag 

 

 
 

 
 

 
Het talent van groep 1-2B is Siraj.  
Hij zit in groep 1 maar doet al veel werkjes mee 
met groep 2.  
Ook tijdens het werken aan de taakbrief, werkt hij 

mee met groep 2 en dat 
gaat erg goed.  
Hij kent ook al veel letters 
en hij kan ook al wat 
woordjes lezen. 
Puzzelen vond hij in het 
begin wel een beetje 
moeilijk maar ook dat 
gaat nu een stuk beter. 
Hij is ook een zeer 
sportieve jongen die met 
gym altijd goed mee doet. 
Siraj,  ga vooral zo door. 
Je bent een echte topper! 

Van de directie 
Al is het jaar alweer een paar weken oud, 
toch willen wij u allen nog een heel gelukkig 

en gezond 2016 wensen. 
 
Welkom 
Dinsdag 5 januari was het eindelijk zover en 

werden ouders en leerlingen van zowel de 
voorschool als de groepen 1 tot en met 8, 
welkom geheten op het schoolplein.  Eerst 

werd het schoollied ( gecomponeerd door Juf 
Annet ) gezongen en daarna gingen de 
deuren, zowel boven als beneden, open. Alle 
leerlingen liepen over de rode loper naar hun 
eigen klas. Met een glaasje “champagne” in 
de hand, hebben we met elkaar een toast 
uitgebracht op onze prachtige nieuwe school. 

Daarna zijn we feestelijk gestart. 
 
De officiële opening wordt momenteel 
voorbereid door het team en zal plaats 
vinden op vrijdag 11 maart 2016. Binnenkort 
zult u hier meer informatie over ontvangen. 

 

Schoolplein 
We hebben nu een schoolplein met een hek. 
De leerlingen kunnen hierdoor veilig buiten 
spelen.  Zoals u heeft gemerkt, staat het hek 
open wanneer er geen leerlingen buiten 
spelen. In alle overige gevallen, is het hek 

gesloten. Heeft u een afspraak, dan kunt u de 
leerkracht die op dat moment buiten is met 
een groep, even vragen om het hek te 
openen.  
 
Informatieochtend 
Op vrijdag 22 januari, van 9:00 tot 10:00 

uur, is er opnieuw een informatieochtend 
voor nieuwe en belangstellende ouders.  De 
ochtend wordt gehouden in de ouderkamer. 
Kent u toevallig mensen die geïnteresseerd 
zijn; aarzel niet om ze naar deze 

informatiebijeenkomst te sturen. Aanmelden 

is niet nodig. 
 
Nieuws uit groep 4B 
Nieuwe school  
 
Afgelopen dinsdag 5 januari 2016 was het 
eindelijk zo ver dat we in onze  

nieuwe school konden beginnen. De kinderen 
vonden het heel spannend en  
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sommigen hadden de nacht er voor slecht 
geslapen. Hieronder staan de eerste  
indrukken van de kinderen beschreven. 
 
Ikemba: de ramen zijn mooi, onze klas, de 

kasten, de stoelen, eigenlijk is de hele school 
echt mooi. 

 
Senna: ik was erg benieuwd naar de nieuwe 
klas en ik ben blij dat de school klaar is. 
 
Jenny: ik vond het heel spannend toen ik 
vanmorgen opstond; toen dacht ik, wauw, 

hoe zou de klas toch zijn? De ronde ramen 
vind ik heel mooi. 
 
Abdullah: toen ik voor de deur van de klas 
stond vond ik het heel spannend om naar 
binnen te gaan; ik vind de school, de ramen, 
de stoel van de juf, het digibord en het licht 

heel  mooi. 
 

Yaren: de ramen, de kranen en de deuren 
zijn heel mooi; ik ben erg blij dat we een 
nieuw digibord hebben. 
 
Eva: ik vind de nieuwe school heel leuk, 

omdat ik van school en huiswerk maken  
houd.  
 
Ayoub: ik vind de school de mooiste school 
van de wereld;  
 

Brahim: toen ik op het schoolplein stond 
dacht ik: ‘we krijgen een mooie nieuwe  
klas, met nieuwe stoelen, een mooi digibord, 
nieuwe lampen en nog veel meer.’ 
 
Yosef: de nieuwe school is mooier dan de 
oude school; de oude school vind ik  

lelijk. 
 
Firdaouss.: ik vind de nieuwe school 
spannend en de nieuwe klas heel mooi. 
 
Djavan: ik vind de nieuwe klas erg mooi. 
 

Yama: ik vind de ronde ramen in de school 
erg mooi en het schuine plafond vind ik ook 
leuk; ik vind dat we een mooie klas hebben. 
 
Adama: het was vanmorgen heel spannend 
en ik ben blij met de nieuwe klas. Ik  

vind de nieuwe school net een kasteel. 
 
Ilyas: ik vind mijn nieuwe klas heel mooi en 
gezellig, maar het mooiste van de klas vind ik 

het plafond. 
 
Koray: ik vond het heel spannend om naar de 

nieuwe school te gaan; ik ben heel blij met 
de nieuwe klas. 
 
Azra: het vind de school heel mooi en leuk. 
 
Sahel: ik vind de school mooi; de buitenkant 
is heel mooi. We hebben een hele mooie 

nieuwe klas met mooie kasten en een nieuw 
bord. 
 
Azra: mijn school is mooi, maar ik mis ook 
mijn oude school. 

 
Juf Jolanda: ik vind het heel prettig werken; 

alles is lekker schoon en nieuw en 
opgeruimd. Heerlijk. Ik vind het een feestje 
om in dit gebouw te mogen werken. 
 
Nieuws uit groep 6A 
Vandaag zijn de kinderen van juf Gisela wezen 
schaatsen op het Museumplein. Daar kregen ze 
les van een oud topschaatster Barbara de Loor. 

 
Het regende, de kinderen werden zeiknat, maar 
dat mocht de pret niet drukken. Ze hebben 
ontzettend veel plezier gehad en zijn allemaal 
een beetje beter gaan schaatsen.  
 
Meester Kevin/Juf Gisela 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Talent van de verhuizing 
De afgelopen maanden hebben in het teken 

gestaan van onze verhuizing. En in die 
maanden hebben we één man continu aan 
het werk gezien. Eerst de gewone taken en 

vervolgens in alle resterende minuten,  was 
hij aan de gang met boeken inpakken, 
planken van muren halen, spullen 
inventariseren voor mogelijke verkoop, en ga 

zo maar door. Zweetdruppels parelend op 
zijn gezicht maar nimmer verzakend. Daarom 
een diepe buiging voor een van de pijlers 
waarop deze school steunt: Ronald de Best. 
Heel hartelijk dank voor al jouw 
inspanningen, niet alleen rondom deze 



verhuizing maar eigenlijk altijd. Op  de Zeven 
Zeeën, ben jij de reddingsboei. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ouderbijdrage 

Regelmatig duikt dit onderwerp op in de 
nieuwsbrief. Het is echter wel belangrijk 

aangezien 1 februari 2016 de bijdragen 
binnen moeten zijn. Afgelopen jaar hebben 
wij gemerkt dat de schoolreisjes al vroeg 
geboekt moeten worden om niet voor 
vervelende verrassingen te komen staan. 

Daarom wil ik u nogmaals verzoeken om 
vóór 1 februari 2016 uw bijdrage te 
voldoen. Het zou bijzonder jammer zijn als 
kinderen niet mee kunnen met het 
schoolreisje omdat er nog niet betaald is. Nog 
even voor alle duidelijkheid,  voor de groepen 

1 t/m 7 is het bedrag € 50,-. Voor groep 8 is 
het € 145,- ( Voor kinderen die na 1 januari 
2016 zijn gestart, gelden andere bedragen). 
Als u het bedrag wilt overmaken kan dat ten 
name van: 
OR IKC Zeven Zeeën 
Reknr: NL69 RABO 0304 1521 10  

Wilt u de naam en de groep van uw 
kind(eren) hierbij vermelden?  
Contant betalen kan op maandag, 
woensdagochtend en donderdag. 
Alvast onze hartelijke dank! 
 
Nieuws van de ouder-kindadviseur 

Beste ouders, kinderen en leerkrachten, 
 
Allereerst wil ik jullie allemaal een heel 
gezond en gelukkig 2016 wensen! En heel 
veel plezier met en in het prachtige nieuwe 
schoolgebouw! 

Weer even ter herinnering: Ik ben Angelique 
Zijlstra, de Ouder- en kindadviseur van 
Dalton IKC Zeven Zeeën. 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 uw kind overgewicht heeft en u en 

uw kind daar vragen over hebben, dan zijn er 
momenteel 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. 
 

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 het 
goed vindt, 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 JANUARI 
2016 

 

Dag allemaal,                                                                                                         
Aller eerst wil ik iedereen een 
gezond en gelukkig nieuw jaar 
wensen!  We hebben allemaal 
hard gewerkt met de 
verhuizing en ik wil alle 

ouders die geholpen hebben 
bedanken, en iedereen welkom heten in onze 
prachtige nieuwe ouderkamer!  In week twee 
begin ik meteen met het VVE Thuis thema 
“Circus” voor de ouders van de peuters en de 
kleuters. Voor meer informatie over alles wat 
er in de ouderkamer plaatsvindt, verwijs ik u 

naar de maandkalender in de ouderkamer of 
kunt u gewoon gezellig langs komen! Tot 
ziens in de ouderkamer, Rebecca                                                                                                         

 
Komende activiteiten 



Dinsdag 19 
januari 
 
8:45-10:15 uur 
Of 

13: 00-14:30 

uur 

VVE Thuis 
ouderbijeenkomst 
“Circus” 
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 21 
januari 
 
8:45-10:15 uur 

Of 
13:00-14:30 uur 

VVE Thuis 
ouderbijeenkomst 
“Circus” 
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 28 
januari 
8:30 – 10:00 

uur 
 

Ouderinloop met de 
directie  
Vanochtend bespreken 

we de komende 
activiteiten en 
veranderingen in en om 
de school.  

Vrijdag 29 
januari 

9:00 – 11:00 
uur 

Nederlandse 
conversatieles blok 3. 

Voor alle ouders van de 
school en voorschool, 
het thema is “het milieu” 

Dinsdag 2 
februari 

 
Gr. 1 en 2 
8:30-10:00 uur  
of 
13:00-14:30 uur  
 

VVE Thuis 
ouderbijeenkomst         

“kleding” 
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 4 
februari 
 

Gr. 1 en 2 
8:30-10:00 uur  
of 

13:00-14:30 uur  

 

VVE Thuis 
ouderbijeenkomst      
“kleding” 

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. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Het team van IKC Zeven Zeeën 

wenst alle kinderen en hun 

ouders een goed weekend! 
 


