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Na  vele jaren van trouwe dienst , gaan drie bekende 
gezichten onze school verlaten. Juf Hedwig, Juf Susanne 
en juf Vera gaan na de zomervakantie op een andere 
school aan de slag. We willen ze alle drie heel hartelijk 
bedanken voor hun inzet, goede zorgen en initiatieven 
in de voorbije jaren.   En natuurlijk wensen we ze alle 
drie veel succes  en  plezier bij hun nieuwe  school. We 
hopen dat ze af en toe nog eens even langs komen  om 
bij te praten . Tot die tijd  moeten we het doen met een 
foto van deze drie toppers. 
 
 
 
Op deze plaats willen we ook Juf Mariska, juf Joke en juf Mathilde bedanken voor hun inzet het afgelopen jaar. Zij 
komen volgend schooljaar niet terug bij ons maar zij hebben afgelopen jaar wel een flinke steen, zeg maar kei, 
bijgedragen aan het onderwijs voor uw kinderen. De scholen waar zij het volgend jaar zullen werken, mogen zich 
gelukkig prijzen. Ook juf Siham willen we bedanken voor haar inzet in groep 8. Volgend schooljaar verwelkomen we 
haar weer in groep 3/4.  
 
De laatste nieuwsbrief van het schooljaar 
Hierbij ontvangt u de laatste nieuwsbrief van het jaar. Het komend jaar zult u elke 2 weken een nieuwsbrief 
ontvangen. Afgelopen donderdag was er een drukbezochte ouderinloop. We hebben teruggekeken en 
vooruitgekeken naar het komende schooljaar. Er hebben zich ter plekke 4 nieuwe leden aangemeld voor de 
ouderraad!! 
Misschien zie ik u volgend jaar (wederom) op de ouderinloop. Ik wens iedereen een hele fijne vakantie en hoop u 
gezond terug te zien op 4 september. 

Vrijdag 21 juli tot en 
met vrijdag 1 
september 

 Zomervakantie 

Maandag 4 september Weer naar School !! 

Matrozen van de 
Maand 

http://ikczevenzeeen.nl/
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Definitieve Groepsindeling 

 
 
Schooltijden, vakantierooster en studiedagen 
 
Schooltijden: 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag :  08.30 - 14.30 uur 
woensdag :                                   08.30 -12.30 uur 
 
Vakanties: 

 Herfstvakantie:   23 t/m 27 oktober 2017 
 Kerstvakantie:    25 december 2017  t/m 05 januari 2018 
 Voorjaarsvakantie:     26 februari t/m 02 maart 2018 
 Goede vrijdag            30 maart 2018 
 Pasen:                       02 april 2018 
 Meivakantie:             27 april t/m 11 mei 2018 
 Pinkster:                    21 mei 2018 
 Zomervakantie:         23 juli t/m 31 augustus 2018 

 
Studiedagen : 

 vrijdag       06 oktober 2017 
 maandag  27 november 2017 
 maandag  29 januari 2018 
 dinsdag    30 januari 2018 
 dinsdag    03 april 2018 
 dinsdag    22 mei 2018 
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Wat een super leuk jaar hebben wij gehad zeg! En wat hebben we veel geleerd! 
De kinderen uit groep 2 kennen al heel erg veel letters. 
We hebben wel 22 letters geleerd! Dit is erg handig als de kinderen naar groep 3 gaan.  
Ook hebben we veel geoefend met de cijfers. 
De kinderen in groep 1 oefenen met de cijfers tot en met 10 en groep 2 al tot en met 20! 
We hebben bij de cijfers veel begrippen geleerd zoals veel, weinig, evenveel, ervoor, erna.  
We oefenen iedere dag met verhaaltjes, vragen stellen, verhalen voorspellen enz.  
We leren bij de kleuters ook woordjes hakken en plakken. Bijvoorbeeld het woord POPPENHUIS wordt: pop-pen-huis. 
Groep 1 hakt deze woorden in woordstukjes.  
In groep 2 wordt het moeilijker want daar gaan we woordjes hakken met losse letters! Dus bijvoorbeeld S-O-K wordt 
SOK! 
We oefenen uiteraard met potlood maar ook schrijven wij in de lucht, of met verf, met stoepkrijt of in het zand.  
We oefenen ook veel  met knippen, plakken en prikken met de prikpen. Dit zijn vaak nog best lastige vaardigheden! 
We leren rechte lijnen knippen maar ook, bochten en golven! En die lijm, is soms veel leuker om mee te kliederen dan 
om mee te plakken!   
Uiteraard oefenen we ook met samen delen en samen spelen. Als er iets gebeurt dat je niet leuk vindt, zeg je STOP, 
hou op! Dit is een belangrijke regel in onze klas! Je MOET dan stoppen, daarna gaan we praten over wat er is gebeurd 
en zo lossen wij problemen op.  
Zelfs bij gym en bij buiten spelen, leren wij heel veel! Je leert spelregels te onthouden, op je beurt wachten en soms 
overwinnen we zelfs iets dat we eerst nog eng vonden. Verder hadden we natuurlijk de leuke sportdag en de 
muzieklessen van juf Iris.  
Ook hebben we dit jaar veel leuke uitstapjes gehad. We zijn naar de bibliotheek geweest, naar de kinderboerderij, 
naar de Krakeling en natuurlijk naar Sprookjeswonderland!  
 
Ik wens alle kinderen een heel fijne zomervakantie! Rust lekker uit en we zien elkaar weer op 4 september! En voor 
alle ouders; bedankt voor alle hulp, steun en vertrouwen! 
Veel liefs, Juf Marion 
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Schakelklas 2016-2017 
Het schooljaar 2016-2017 is al om. Het is een leerrijk jaar geweest voor de Schakelklas. 
 De kinderen hebben heel hard gewerkt en de resultaten zien er mooi uit. Die zouden we niet bereikt hebben als de 
ouders niet meegewerkt hadden. Soms was het wel  hard trekken; een herinneringsbriefje over de 
verantwoordelijkheid en ondersteuning bij het lezen en het huiswerk. Dan weer een persoonlijk gesprek met een 
ouder over haar of zijn kind. 
De kinderen van deze klas kunnen goed zelfstandig werken, zijn enorm gemotiveerd en nemen de 
verantwoordelijkheid om hun taken goed te maken en op tijd af te krijgen. Ze zijn pas 7 of 8 jaar en  kunnen  dit al. 
Dat  noem ik een geweldige prestatie. 
Kortom: de kinderen hebben een goede werkhouding en hun inzet is hoog. 
Ik hoop dat ze dit op dezelfde manier in de toekomst zullen voortzetten en nog betere resultaten zullen bereiken 
dan die ze nu al hebben.  
Fijne vakantie, allen! 
Juf Gisela  
Groep 3b Schakel 
 
Van de ouder-kindadviseur 
 
Beste ouders en kinderen van Dalton IKC Zeven Zeeën, 
Na 2,5 jaar op de Zeven Zeeën te hebben gewerkt, ga ik jullie helaas verlaten. 
In de afgelopen 2,5 jaar heb ik heel veel leuke ouders en fantastische kinderen leren kennen! Het was fijn om met 
jullie samen te werken en we hebben samen veel bereikt! Ik wil jullie graag langs deze weg allemaal hartelijk 
bedanken voor het vertrouwen dat jullie in mij hadden, de leuke gesprekken en de fijne samenwerking. 
Na de zomervakantie komt er een nieuwe Ouder en Kindadviseur op Dalton IKC Zeven Zeeën, maar wie dat wordt, is 
nog niet bekend.  
Voorlopig wordt mijn werk overgenomen door: 
Nelleke Vredeveld, Ouder en Kindadviseur van het Ouder en Kindteam NoordWest 
N.vredeveld@oktamsterdam.nl 
Mobiel: 06-11 75 84 79 
Ik wens alle ouders en alle kinderen een supermooie toekomst! 
Veel groeten van 
Angelique Zijlstra 
 
 
 NIEUWS VAN DE OUDERKAMER JULI 2017 

  
Dag allemaal,   
Het eind van het schooljaar is aangekomen, en met het schitterende weer dat wij momenteel mee maken mag de 
vakantie zeker beginnen!  We zijn allemaal toe aan een lekkere zomervakantie maar eerst wil ik terugblikken op de 
activiteiten van het afgelopen schooljaar.                                                                                                                            
Wij zijn overgestapt van VVE Thuis naar Combiwel Uit en Thuis en elke maand zijn veel ouders van de  vroeg- en 
voorschool bij elkaar gekomen voor de ouderbijeenkomsten, en hebben hun kinderen het hele schooljaar door goed 
geholpen met het huiswerk. De uit en thuis extra bijeenkomsten waren ook goed bezocht en veel ouders hebben 
memorie en telspellen gemaakt voor hun kinderen. Aan het begin van het jaar hebben we een informatieve 
bijeenkomst over geld en voorzieningen gehad, en ook een bijeenkomst over gezonde voeding. In April hebben wij 
een fantastische bijeenkomst over de verkiezingen gehad en zijn sommige ouders voor de eerste keer gaan 
stemmen. We hebben veel succes geboekt met de Taal en ouderbetrokkenheidlessen die gelukkig volgend jaar 
doorgaan maar op een andere manier. We hebben de laatste paar maanden zonder ouderkamer moeten werken 
maar vanaf september mogen wij er weer gebruik van maken.  Al met al hebben we veel bereikt, mede dankzij de 

mailto:N.vredeveld@oktamsterdam.nl
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enorme inzet en betrokkenheid van ouders en bij deze wil ik jullie allemaal bedanken. Ik verheug mij erop om 
volgend jaar alle ouders weer te zien in de ouderkamer. 
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 

  
 
 
 
NIEUWS VAN DE TSO 

  
Ons eerste jaar met een continurooster is bijna voorbij. Samen met de TSO leidsters, heb ik met veel plezier, ervoor 
gezorgd dat elke dag 240 kinderen veilig hebben kunnen spelen zodat de leerkrachten hun welverdiende pauze 
konden nemen. We moesten in het begin erg wennen aan de nieuwe situatie; de nieuwe TSO leidsters, de drukte op 
het schoolplein en de verschillende groepen bij elkaar. De kinderen moesten leren rekening te houden met elkaar en 
leren zelf ruzies op te lossen (uiteraard met begeleiding).  
Ik ben trots op wat wij bereikt hebben, de betrokkenheid van de TSO leidsters en de gezelligheid van de kinderen 
elke dag weer. Ik verheug mij erop om mijn rol als TSO coördinator te mogen voortzetten, in ieder geval tot en met 
december volgend schooljaar. Langs deze weg wil ik de TSO leidsters bedanken voor hun inzet en iedereen een fijne 
vakantie toe wensen. 
 Fijne vakantie, Rebecca 
 
 
Zomerschool Amsterdam Noord: 
De Zomerschool komt er weer aan! Dit jaar hebben we als thema Ruimte. Drie weken lang worden de kinderen met 
theorie en woordenschat extra goed voorbereid, op het nieuwe schooljaar, ze krijgen creatieve lessen en gaan ze op 
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verschillende excursies. Ga je ook mee op ruimtereis met De Zomerschool Amsterdam Noord! 
Je wordt beter in taal, je werkt samen met echte kunstenaars en je gaat mee op leerzame uitstapjes. 
Het is superleuk én een goede voorbereiding op het nieuwe schooljaar!  
Reis samen met de Zomerschool door de spannende wereld van de ruimtevaart. Wist je dat fruitvliegjes 
als eerste levende wezens de ruimte zijn ingestuurd? En dat je naar de maan kunt lopen? Deze zomer 
leer je van alles over de ruimte! De ene helft van de dag bereiden we je met veel nieuwe woorden en 
leuke teksten extra goed voor op het nieuwe schooljaar, de andere helft van de dag bouw je prachtige 
kunstwerken en maak je excursies (helaas niet naar Mars!). We eindigen met een spetterende presentatie 
in het EYE Filmmuseum! Ouders en genodigden zijn dan van harte welkom om te zien hoe jij officieel 
een lintje uitgereikt krijgt door de wethouder. 
 
Voor wie:  
 
Voor de kinderen uit Amsterdam Noord die na de vakantie naar groep 6, 7 en 8 gaan zijn van harte welkom om deel 
te nemen aan de Zomerschool. 
Wanneer: 
van: 14 tot en met 31 augustus op maandag t/m donderdag van 10.00 tot 15.00 uur. 
Waar: 
In de Waterlandpleinbuurt( = de Brede Mgr. Bekkersschool,)  Midden Noord =(De Kinderboom/Noordje) de Banne (= 
Huis van de Wijk de Banne) 
Kosten: 
€ 15,- borg. Die krijg je weer terug als je geweest bent. 
Eindpresentatie: 
De Zomerschool wordt op donderdag 31 augustus afgesloten met met een diploma uitreiking en een presentatie 
voor ouders en andere geïnteresseerden voor ouders en andere geïnteresseerden in het EYE Filmmuseum.. De 
kinderen en hun ouders worden dan met de Cultuurbus van Mocca Amsterdam naar het EYE filmmuseum gebracht. 
Opgeven: 
Kinderen kunnen zich nog aanmelden tot en met maandag 14 augustus bij Noordje via 
meedoen@noordje.nl of via Stichting SKC 020-6750880 of in de laatste week voor de vakantie op hun eigen 
basisschool. 
Let op: Vol = Vol. En opgeven is ook echt meedoen! 
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