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Woensdag 12 
oktober  

Open Podium gr. 3 tot en 
met 8 

Vrijdag 14 oktober  Informatiebijeenkomst 
nieuwe ouders   9:00 uur 

Vrijdag 14 oktober  Open Podium gr. 1/2 en 
Voorschool (ochtend) 

Vrijdag 14 oktober Uitzwaaien Juf Bep 
Vanaf 10:45 uur 

(Voorschool) 

Maandag 17 
oktober t/m 
Vrijdag 21 oktober 

Herfstvakantie 

Maandag 24 

oktober 

Weer naar school 

Donderdag 27 
oktober 

Ouderinloop met directie 

Woensdag 2 
november 

Spelletjes schakelklas 3B 
8:30 uur 

Aishwarya is matroos van de maand omdat 
zij al heel goed de Dalton regels van de klas 
kent en de kleuren van de dag kan 
benoemen. 

Dit is heel knap omdat zij nog niet zo lang in 
groep 1-2A zit. 

Ook kent zij al heel veel letters en cijfers. En 
zij eet nu ook iedere dag goed haar fruit op 
en dat is heeeeel erg gezond! 
 
Groep 1-2 A/ Juf Esther & Juf Ania. 

 

Nieuws uit de Voorschool 
 
Juf Bep gaat ons, na vele jaren, verlaten. Zij 
blijft wel werken bij Combiwel maar gaat 
voortaan aan de slag in de babygroep, aan de 
Houthaven. Als u juf Bep nog even een hand 

wilt geven of gewoon nog even van haar 
aanwezigheid wilt genieten, kunt u vrijdag 14 
oktober, vanaf 10:45 uur langs komen bij de 

http://ikczevenzeeen.nl/


Voorschool. Wij wensen Bep alvast heel veel 
succes en plezier met haar nieuwe baan! 
 

 
Open Podium 

Ook dit jaar is er weer ruimte voor het Open 
Podium. Een aantal keren in het schooljaar 

zullen de leerlingen die dit willen, het podium 
betreden en hun creatieve kunsten vertonen. 
Binnenkort kunt u alweer genieten, op: 
Woensdag 12 oktober, van de groepen 3 tot 
en met 8 en op: 
Vrijdag 14 oktober, van de groepen 1/2 en 

van de kinderen van de voorschool. 
Voor de volledigheid de tijden: 
woensdag 12 oktober: 
11:00 uur -11:35 uur:  groepen 3 t/m 5 
11:40 uur – 12:15 uur:  groepen 6 t/m 8 
 
vrijdag 14 oktober: 

10:00 uur – 10.30 uur: VVE en groepen 1/2 
 

U bent van harte welkom om te komen kijken 
en luisteren naar wat de kinderen ten tonele 
brengen. Tot volgende week!! 
 
Nieuws uit groep 3 A 

Farwah heeft meegedaan aan een 
tekenwedstrijd van boekhandel Scheltema. 
Met succes want ze heeft gewonnen. 
Hieronder zie je haar met de tekening en een 
taart waarop de tekening is geprint. 
Gefeliciteerd Farwah en….smakelijk eten! 

 
 
Even voorstellen: Meester Ferdinand  
 
In deze 2e Nieuwsbrief stel ik mij graag aan 

u voor. Mijn naam is Ferdinand van Veen en 
ben zoals u weet tot de kerstvakantie voor 

vier dagen in de week aangesteld als interim-
directeur op deze mooie school.  
 
Ik werk al een hele poos in het onderwijs en 
ben mijn loopbaan als groepsleerkracht 
begonnen. Na ongeveer acht jaar werd ik 

directeur van een kleine basisschool buiten 
Amsterdam. Daarna volgden nog twee 
scholen om vervolgens vanaf augustus 1999 
als directeur in Amsterdam-Noord aan de 
slag te gaan. En daar werk ik dus nog steeds 
en doe dit met heel veel plezier. 
 

Ik ben getrouwd en heb twee kinderen, een 
poes en sinds anderhalve week een 

kleindochter. De kinderen - twee jongens - 
zijn inmiddels volwassen en wonen niet meer 
thuis. De poes nog wel en die heeft nu alle 
ruimte, maar mist de jongens wel. In mijn 
vrije tijd ben ik een enthousiaste en 

betrokken vrijwilliger bij de 
basketbalvereniging en de lokale omroep. 
Daarnaast ga ik ook graag naar de bioscoop. 
 
Vanaf de eerste dag – dat was maandag 5 
september – voel ik mij zeer welkom op 

school en ga iedere dag met veel plezier aan 
de slag.  
 
Ik heb reeds met veel ouders kennis gemaakt 
en ben vorige week op verzoek van Rebecca  
in de ouderkamer geweest. Daar heb ik ook 
veel ouders ontmoet en zijn ook vragen aan 

de orde gekomen. Wanneer u een vraag 
hebt, kunt u die gerust stellen. Een korte 
vraag kan ’s ochtends tussen 08.15 – 08.30 
uur bij de deur. Voor een uitgebreide vraag of 
gespreksonderwerp maak ik graag een 
afspraak. 
 

Met vriendelijke groeten, 
Ferdinand van Veen 
 
Nieuws uit de MR: Ouder gezocht! 
De medezeggenschapsraad (MR) van IKC 
Zeven Zeeën bespreekt 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! 

Voor dit schooljaar zijn we nog op zoek naar 
1 extra ouder die de MR wil versterken. Lijkt 
het je leuk of wil je eerst meer weten? Meld 
je dan voor 1 november bij de voorzitter van 
de MR, meester Ron Voss.  
Groet van de MR-ouders: Naima Kaddouri en 
Neeltje Peters 

 



Krentenbaard Alert 
Krentenbaard (Impetigo) 
 
  
Wat is krentenbaard 

Krentenbaard, ook wel impetigo genoemd, is 
een regelmatig voorkomende besmettelijke 

huidinfectie. Krentenbaard wordt veroorzaakt 
door een bacterie. De aandoening komt 
vooral bij kinderen voor. 
  
Ziekteverschijnselen 
Bij krentenbaard ontstaan eerst rode bultjes 

of vlekken in het gezicht, vooral rond 
neusgaten en mond. Deze bultjes worden 
blaasjes waarin gelig vocht zit. Als de 
blaasjes open gaan, ontstaan natte plekjes 
en geelbruine kostjes. De plekken met 
blaasjes en korstjes kunnen snel uit breiden. 
De huid kan pijnlijk zijn en jeuken.  

Na besmetting duurt het ongeveer één tot 
drie dagen voordat de verschijnselen van 

krentenbaard optreden. Kinderen met 
blaasjes zijn besmettelijk totdat de blaasjes 
zijn ingedroogd (ongeveer 2 weken), tenzij 
het kind wordt behandeld met antibiotica. Als 
het kind antibioticazalf of een kuur krijgt 

verdwijnt de besmettelijkheid binnen 48 uur. 
  
Welke mensen lopen (extra) risico? 
Krentenbaard komt het meest voor bij jonge 
kinderen. De kans op krentenbaard is groter 
wanneer de huid in het gezicht al beschadigd 

is door bijvoorbeeld eczeem of 
schaafwondjes. Ook net bevallen moeders 
hebben een grotere kans op besmetting. 
  
Besmettelijkheid voor anderen 
Krentenbaard is een besmettelijke 
huidinfectie. De infectie komt regelmatig 

voor, vooral bij (groepen) kinderen. 
Complicaties komen echter zelden voor. 
  
8. Maatregelen om ziekte te voorkomen 
- Goede hygiëne helpt om infecties met 

krentenbaard te voorkomen. 
Vermijd contact met de 

krentenbaardplekken. 
- Was de handen indien er toch contact 

met de plekken is geweest met 
desinfecterende zeep. Droog de 
handen daarna aan een schone, 
droge handdoek. Was de handen ook 

na contact met speelgoed van 
kinderen met krentenbaard. 

- Maak speelgoed dat in de mond 
gestopt kan worden goed schoon. 

- Probeer te voorkomen dat een kind 
aan de krentenbaardplekken gaat 
krabben. 

- Gebruik in de thuissituatie een aparte 
handdoek voor iemand met 
krentenbaard en verschoon die 
dagelijks. 

- Houd de hand voor de neus en mond 
bij hoesten en niezen en leer ook 
kinderen dat te doen. Het is het beste 

om daarna de handen te wassen. Een 

papieren zakdoekje gebruiken en na 
eenmalig gebruik weggooien is nog 
beter. 

  
Huisarts 

De huisarts kan in sommige gevallen 
adviseren een kind thuis te houden tot de 

blaasjes zijn opgedroogd of tot na de start 
van de behandeling. Bijvoorbeeld wanneer 
het gaat om een kind met uitgebreide en 
grote verwondingen of wanneer er veel 
kinderen met krentenbaard in één groep zijn. 

 

Ouderbijdrage 
Vorige week vrijdag heeft u een enveloppe 
met een factuur en begeleidende brief over 
de ouderbijdrage ontvangen. Wij stellen het 
zeer op prijs wanneer u tijdig de bijdrage 
betaalt. Zoals in de brief en op de factuur is 
aangegeven, kunt u ook in termijnen betalen. 

Voor betalingen of  vragen daarover, komt u 
rustig even langs bij mij; op maandag en 

donderdag ben ik de hele dag op school en 
op woensdag in de ochtend. Tot binnenkort, 
Meester Patrick 

 
Nieuws van Ouder-Kindadviseur 

Beste ouders, kinderen en leerkrachten, 
 
Hier een bericht van de Ouder- en 
Kindadviseur 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 elke maandag op school. Wanneer u 

mij wil spreken dan kunt u het beste een 
afspraak met mij maken, dan weet u zeker 
dat ik genoeg tijd voor u heb. Ik werk ook op 
dinsdag en donderdag, op deze dagen ben ik 
niet altijd op school aanwezig maar ook dan 
kunt u mij bellen, mailen, sms-en enzovoort. 
 

 



MEDEDELINGEN: 
* Zit uw kind in groep 8 en heeft hij of 
zij geen fiets? Is het financieel niet haalbaar 
een fiets voor uw kind aan te schaffen en zou 
u geholpen zijn als uw kind een fiets kreeg? 

Geef dit dan aan bij de Ouder- en 
Kindadviseur (Angelique) of 

oudercontactmedewerker (Rebecca) van uw 
school. 
Vanuit het project “Heel Banne fietst” worden 
in samenwerking met het ANWB 
Kinderfietsenplan opgeknapte 2e 
handsfietsen ter beschikking gesteld voor 

kinderen die binnen 1 of 2 jaar naar het 
Voortgezet Onderwijs gaan. De fietsen zijn 
voorzien van een gewoon slot. Het is de 
bedoeling dat u zelf een extra slot regelt om 
de fiets mee vast te kunnen zetten. Helpt u 
dan een paar uurtjes mee bij een van de 
activiteiten van de school of van “Heel Banne 

fietst”? Daar zouden we heel blij mee zijn! 
 

* Er zijn weer mogelijkheden om mee 
te doen met de cursus “Positief Opvoeden!” 
Er hangen flyers op de prikborden in school, 
voor meer informatie kunt u bij mij terecht. 
 

* Heeft u moeite met het betalen van 
het schoolreisje, het schoolgeld of heeft u 
andere  financiële zorgen? Vraagt u zich af of 
u voor bepaalde regelingen in aanmerking 
komt?  Heeft u hulp nodig bij het aanvragen 
van een stadspas of scholierenbijdrage? 

Kom dan naar de bijeenkomst op donderdag 
27 oktober, om 8.45 uur, in de ouderkamer 
van de school. De oudercontactfunctionaris 
Rebecca en de Ouder– en Kindadviseur 
Angelique, hebben dan een bijeenkomst 
georganiseerd waarbij door de gemeente 
verteld  wordt wat voor regelingen er allemaal 

zijn en wie daarvoor in aanmerking en hoe u 
dat kunt aanvragen. Zodat u bijvoorbeeld op 
tijd het schoolreisje kunt betalen en uw kind 
gewoon mee kan doen aan alle andere leuke 
dingen die er op school te doen zijn. En 
wellicht komt u voor meer dingen in 
aanmerking dan u dacht en kunt u daar hulp 

bij krijgen. 
  
Ter herinnering: 
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, werk 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 mailen op:  
a.zijlstra@oktamsterdam.nl 
Mijn werkdagen zijn: maandag, dinsdag en 
donderdag. 
 
Met vriendelijke groeten, 

Angelique Zijlstra, Ouder- en kindadviseur 

 

 
NIEUWS VAN DE OUDERKAMER 
OKTOBER 2015 
 

Dag allemaal,                                                                                                      
Deze maand beginnen wij met het nieuwe 
thuis programma voor de ouders van de 
voorschool en de groepen een en twee. 
Combiwel Uit & Thuis vervangt het VVE 

Thuis programma van vorige jaar. Ouders 
van de voorschool en de groepen één en 

twee hebben inmiddels een brief over de 
ouderbijeenkomsten gekregen. De 
ouderbijeenkomsten zijn nu samengevoegd, 
dus zijn er twee bijeenkomsten voor alle 
ouders van de voorschool en de groepen 1 en 
2. Ouders die naar de bijeenkomsten komen, 
krijgen een themaboek om samen met hun 

kind thuis de opdrachten te doen.    Bij elk 
thema heb ik ook nog twee speciale 
activiteiten voor ouders. Ouders kunnen zich 
inschrijven voor de bijeenkomsten in de 
ouderkamer. Veel kinderen hebben mij 
gevraagd waanneer ze weer “huiswerk”  

krijgen, dus die zullen blij zijn dat ze snel aan 
de slag kunnen! Ik hoop veel ouders te zien 

tijdens de bijeenkomst. 
 
In tegenstelling tot wat in de 
schoolkalender staat, zijn de 
ouderbijeenkomsten alleen ’s ochtends 

van 8:30 tot 9:30uur, in verband met het 
continurooster van de school. 
 
Voor meer informatie over 
alles wat er in de ouderkamer 
plaatsvindt, kunt u het 
notitiebord buiten de 

ouderkamer raadplegen, of 
gewoon gezellig langs komen!                                                                                              
Tot ziens, Rebecca         

    
                                                                          

Komende activiteiten 

Dinsdag 11 
oktober 
8:30 – 9:30 
uur 

Combiwel Uit & Thuis 
“Herfst” 
Voor de ouders van de 
voorschool en groep 1 
en 2. 

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



Donderdag 13 
oktober 
8:30 – 9:30 
uur 
 

 

 
 
 
13:15 – 14:15 
uur 

Combiwel Uit & Thuis 
“Herfst”  
Voor de ouders van de 
voorschool en groep 1 
en 2. 

Ouders krijgen het nieuwe 

themaboek, en informatie 
zodat ze thuis kunnen 
werken met hun kinderen 
en het huiswerk kunnen 
maken. 
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 14 
oktober 

9:00-10:00 

Informatiebijeenkomst 
voor nieuwe ouders. 

Voor alle ouders die een 
kind willen plaatsen op 

onze (voor)school. 

Dinsdag 25 
oktober 
8:30 – 9:30 
uur  

Interactief voorlezen, 
hoe doe je dat? 
Voor alle ouders van de 
groepen 1 en 2. 

Donderdag 27 
oktober 
8:30 – 10:00 
uur 

Ouderinloop met de 
directie 
“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 Winnie 
Posthuma  van de 

gemeente Amsterdam. 

Maandag 31 
oktober 
8:30 – 
10:00uur of 
11:45 – 

13:15uur 

Lampionnen maken! 
Samen met uw kind een 
lampion maken voor 11 
november. Voor alle ouders 
van de voorschool 

Donderdag 3 
november 
8:30 – 9:30 
uur 

Steunvrouwen en 
Samenspraak 
Twee prachtige projecten in 
Amsterdam Noord. Sonija 

Manjic van Doras 
maastschappelijkwerk komt 
ons hier meer over 

vertellen. 

 
 

 
 
 
 
 

Tussen Schoolse Opvang 
Dag allemaal, 
Wij zijn nu al een maand bezig met het 
continurooster en de TSO.                           
Langzamerhand wennen wij allemaal aan de 

nieuwe situatie.                     Voor de ouders 
is het heel fijn dat de kinderen op school 

blijven tussen de middag en de meeste 
kinderen vinden het heerlijk om nog een                          
“speelpauze” te hebben. De vrijwilligers en 
kinderen leren elkaar kennen en wij zijn druk 
bezig met het bedenken van nieuwe 
speelmogelijkheden. Dus al met al is het heel 

positief! 
 
Vaak komen de kinderen naar buiten met hun 
jas aan maar is het nog te warm om met jas 
aan te spelen en ze doen hun jassen uit. 
Vandaar dat ik alle ouders wil vragen om 
jassen en vesten van hun kind(eren) te 

voorzien van een naam. Dit voorkomt veel 
zoekwerk voor de vrijwilligers, en uiteindelijk 

kwijtraken van kledingstukken.  
 
Om de TSO soepel te laten lopen en om 
allemaal  op één lijn te zitten, hebben we een 
lijst afspraken samengesteld. De lijst voeg ik 

toe aan deze nieuwsbrief, zodat de afspraken 
ook voor alle ouders duidelijk zijn.  
Mocht u vragen hebben over de TSO; ik ben 
op maandag, dinsdag en donderdag in de 
ouderkamer te vinden. U kunt ook uw vraag 
stellen via  email: r.weijnen@combiwel.nl 

Tot de volgend keer, 
Rebecca 

 
 

TSO Afspraken     
                                                                                                                                                                                 

Onderwerp 
 

Afspraak 

Hoe ga je met 
elkaar om 
 

 

Tijdens het spelen 
draagt iedereen bij aan 
een prettige en 

gezellige sfeer. 
 
Niemand laat zich 
verleiden tot schelden, 
ruzie maken, pesten of 
een vechtpartijtje. 

 
Heb je een 
meningsverschil, dan 
los je het onderling op. 
Kom je er samen niet 
uit, vraag dan een TSO 

juf om hulp.   

 
Iedereen luistert naar 
de TSO juffen. 
Wanneer zij “STOP” 
zeggen, dan stopt 
iedereen met spelen en 
luistert ook iedereen. 



Speel- en 
spelmateriaal 

De TSO zorgt voor al 
het spel- en 
speelmateriaal. 
 
Iedereen mag en kan 

gebruik maken van het 

speel- en 
spelmateriaal. 
 
Aan het eind van de 
TSO ruimt iedereen het 
speel- en spelmateriaal 

in opbergbakken op. 

Bal over het hek Een bal die per ongeluk 
over het hek is gegaan 
mag in opdracht van de 
TSO juf gehaald 
worden. Dit wordt door 

één leerling gedaan en 
deze leerling wordt 
door de TSO juf 
aangewezen. Het hek 

wordt door de TSO juf 
open en dicht gedaan.  

Toiletgebruik en 
water drinken 

Water drinken en/of 
naar het toilet gaan 
doe je voor of na de 
TSO. 

TSO voorbij Wanneer de TSO juf 

fluit, wordt direct al het 
spel- en speelgoed 
opgeruimd en gaat 
iedereen rustig en 
netjes in de juiste rij 
staan. 

  

Overtredingen Daar gaan we 
natuurlijk niet vanuit, 
maar mochten die toch 

begaan worden dan 

zullen die – net zoals in 
het verkeer – bestraft 
worden: 
Niet luisteren naar de 
TSO juf: 
1e keer = 5 minuten 
time-out 

2e keer = 10 minuten 
time-out 
3e keer = time out voor 
de rest van de pauze 
 
Toch vechten, pesten 

of schelden? 
1e keer = een 
waarschuwing en 

ouders worden gebeld 
2e keer = volgende dag 
niet buiten spelen en 
ouders worden opnieuw 

gebeld 
3e keer = drie dagen 
niet buiten spelen en 
ouders worden opnieuw 
gebeld. 
 
Misbruik van het spel- 

of speelgoed? 

1e keer = een 
waarschuwing 
2e keer = niet meer 
met het spel- of 
speelgoed spelen 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Het team van IKC Zeven Zeeën 

wenst alle kinderen en hun 
ouders een goed weekend!



 

Nieuw! Buitenschoolse Opvang de Zeven Zeeën 

Goed nieuws voor alle ouders met één of meer kinderen op de Zeven Zeeën. Per 1 januari 2017 zal 
Combiwel voor kinderen in de school buitenschoolse opvang gaan aanbieden. Combiwel voor 
kinderen is een professionele en ervaren organisatie voor kinderopvang, voorscholen en 
opvoedingsondersteuning. Ouder en kind staan bij Combiwel voor kinderen centraal. 

Huiselijke sfeer en leuke activiteiten 

U kunt met een gerust hart werken of studeren, terwijl uw kind een fijne tijd heeft op onze 

buitenschoolse opvang (BSO) in De Zeven Zeeën. Wij zorgen voor een huiselijke sfeer en er zal 

een vast team met geschoolde pedagogisch medewerkers komen werken. Naast de eigen 

groepsruimte, maakt de BSO gebruik van faciliteiten in de school en zal ook de buitenruimte 

veelvuldig worden gebruikt om veilig buiten te kunnen spelen. Ons motto is ‘ontdekken & beleven’. 

Opvang na schooltijd, in de vakanties en op studie- en roostervrije dagen 

Wij bieden opvang na schooltijd. Ook in de schoolvakanties of op studiedagen en roostervrije 

dagen is er opvang mogelijk. Er zijn contracten die passen bij de wensen van ouders. Meer weten 

over de BSO opvang? Ga snel naar www.combiwelvoorkinderen.nl. 

Ontdekken en beleven! 

Het hele jaar door organiseren we op de BSO activiteiten. Er is een aanbod met o.a. toneelspelen, 

koken, schilderen, fotograferen, gamen, muziek en tuinieren. In de vakanties zin er extra 

activiteiten en uitstapjes. Zo is er van alles te ontdekken en te beleven op BSO De Zeven Zeeën. 

Kinderen kiezen zelf wat ze willen doen en hebben ook voldoende tijd om activiteiten voor zichzelf 

te doen. 

Aanmelden 

Gaat uw kind naar basisschool Zeven Zeeën en wilt u opvang regelen voor uw kind?  

Schrijf uw kind dan in via onze website, stuur een e-mail of bel met onze afdeling Plaatsing en 

planning.. 

Website  : www.combiwelvoorkinderen.nl  

E-mail   : planning@combiwel.nl  

Telefoon  : 020-5771133 

Zit uw kind al op de BSO Nova Zembla van Combiwel voor kinderen? 

In dat geval krijgt u vanzelf informatie over de nieuwe BSO groep. 

ONTDEKKEN & BELEVEN  

www.combiwelvoorkinderen.nl  

[Bijgaande foto is vrij van rechten]  

 

http://combiwelvoorkinderen.nl/


  

 



Uit in Noord in de herfst 2016 

Muziek, dans en theater en meer muziek 

in Dansmakers!  

Kom jij in de herfstvakantie ook naar 

Dansmakers? Iedere middag is er om 14.00 

uur een swingende, spannende of grappige 

familievoorstelling te zien.  

www.uitinnoord.nl 

 

Maandag 17 oktober 

Leeftijd: vanaf 6 jaar 

Familieconcert 

Aanvang : 14.00 uur 

Hippe Gasten  

ROCKconcert 

www.hippegasten.nl 

 

Een geweldig rockconcert voor iedereen 

die het aandurft! 

Wat moet je na K3 en Dirk Scheele? Het 

antwoord op deze vraag is Hippe Gasten. Op 

spetterende wijze speelt de groep popliedjes 

voor kinderen. Scheurende gitaren, beukende 

drums en een pompende bas...je maakt 

kennis met een rockband op een heus 

popconcert. Hippe Gasten is niet alleen leuk 

voor kinderen, maar ook ouders genieten van 

de muzikale en theatrale fratsen van deze 

band. Live knalt de band het podium af! 

Verwacht tijdens dit theater –rock concert 

geen kikkersprongetjes of eenden-dansjes, 

het wordt een vette interactieve rockshow 

voor iedereen! 

++ 

Dinsdag 18 oktober 

Leeftijd: vanaf 4 jaar 

Familievoorstelling 

Aanvang: 14.00 uur 

Samba Salad 

Van De Hak Op de Tak 

www.sambasalad.nl 

Aanstekelijke flamenco in kindermaten, 
een belevenis voor de hele familie  
Kam je haren strak naar achteren, doe een 

grote bloem in je haar, trek je flamencorok 

aan, zet een mooie Spaanse hoed op!” 
Vergeet je dansschoenen niet en neem een 
waaier mee want het wordt heel warm! Hoor! 
De gitaar roept ons! ¡Olé! Vurige 
dansvoorstelling, knallende hakken, virtuoze 
gitaren met gevoel voor ieder oor, van jong 
tot oud. Zing, klap en dans met ons mee! 

Samba Salad speelt in deze voorstelling 
nieuwe en traditionele composities met zowel 
Spaanse als eigentijdse Nederlandse teksten 
van onder andere Sjoerd Kuyper en Herman 

Link en vertalingen van Garcia Lorca. 
Gebracht met humor, poëzie en oprecht 
enthousiasme.  
Jij komt toch ook naar dit een aanstekelijk 
flamencofeestje? 

++ 
 

 

Woensdag 19 oktober 
Leeftijd: vanaf 8 jaar  
Dansvoorstelling 
Aanvang: 14.00 uur 
Amsterdam Urban Dance 

Different2 

Een wervelende dansshow waarbij je 

mee wilt dansen 

De nieuwe jongen in de klas wordt niet 

geaccepteerd. Niemand wil hem opnemen in 

de groep. Wanneer zijn klasgenoten in de 

pauze danskunstjes aan elkaar tonen, komt 

hij er op een gegeven moment bij staan en 

durft hij zijn dans skills te showen. 

Sommigen vinden zijn dansstijl maar vreemd. 

Maar als hij zijn dansstijl samenvoegt met de 

diverse dansstijlen van zijn klasgenoten 

dwingt hij respect af. Vanaf dat moment 

beginnen zijn klasgenoten hem te 

bewonderen en accepteren hem zoals hij is 

en wordt hij in de groep opgenomen.  

Jonge professionele dansers zijn op zoek 

gegaan naar hun eigen perspectief en 

cultuur. Het resultaat is een voorstelling met 

verschillende dansstijlen waarin de 

afspiegeling van de multiculturele 

Amsterdamse samenleving wordt weergeven.  

++ 

Donderdag 20 oktober 

Leeftijd: vanaf 6 jaar 

Muzikale familievoorstelling 

Aanvang: 14.00 uur 

MaxTak  

Pudding Tarzan 

www.maxtak.nl 

Humor en muzikale spierballen 
Pudding Tarzan is een vrolijke en muzikale 
familievoorstelling, gebaseerd op het 
gelijknamige boek van de Zweedse schrijver 

Ole Lund Kierkegaard. Iwan is nogal klein 
voor zijn leeftijd en spierballen krijgen wil 
ook maar niet lukken. Zijn klasgenoten 
pesten hem hierom en noemen hem Pudding 
Tarzan. Maar Iwan laat zich niet op zijn kop 
zitten. Met zijn geweldige gevoel voor humor 

en zijn rijke fantasie gaat hij de pestkoppen 

http://www.hippegasten.nl/
http://www.sambasalad.nl/
http://www.maxtak.nl/


te lijf. Ze zullen nog versteld staan van wat 
hij allemaal kan! Pudding Tarzan ontroert en 
neemt jong en oud mee in dit 
indrukwekkende verhaal. Door de 
opzwepende muziek en de grappige liedjes 

ga je vrolijk de zaal weer uit. Met deze 
voorstelling wil MaxTak verzet bieden tegen 

pesten. 
 

++ 

Vrijdag 21 oktober 

Leeftijd vanaf 4 jaar 

Muzikale voorstelling 

Aanvang: 14.00 uur 

Mark van Vliet 

Help, ik heb een vlieg ingeslikt 

Spannend, met prachtige klassieke 
muziek van Saint-Saëns, Rossini en 
Tchaikovsky 

Mark schrikt wakker! Hij heeft een vlieg 
ingeslikt! Wat moet hij nu doen? Die vlieg 
blijft maar rondjes vliegen in zijn buik! Hij 
kijkt rond in zijn slaapkamer en begint te 

fantaseren hoe allerlei dieren hem te hulp 
schieten. Als je goed luistert hoor je ze stuk 
voor stuk in de muziek. Maar zou het ze 
lukken om de vlieg uit zijn buik te krijgen? 
Klassieke muziek is Mark van Vliet met de 
paplepel ingegoten. Zijn vader speelde jaren 

in het Rotterdams Philharmonisch Orkest en 
zo raakte hij zelf ook verslingerd aan muziek. 
Die liefde voor klassiek en haar prachtige 
verbeeldende klanken deelt hij graag met je. 
 
Bekijk ook de hilarische trailer:  
https://www.youtube.com/watch?v=YL9KCO

26fWM 
++ 
Reserveren 
Bij Stichting JAM 
E-mail: reserveren@stichtingjam.nl 
Telefoonnummer: 020-6220183 
 

Prijzen 
t/m 15 jaar: € 5,00 / met stadspas € 4,00 
Vanaf 15 jaar: € 6,00 / met stadspas € 5,00  
Groepen & naschoolse; gereduceerd tarief. (€ 
3,50 p.p) 
E-mail: reserveren@stichtingjam.nl 

 
Locatie 
Dansmakers 
Gedempt Hamerkanaal 203  
Amsterdam Noord 

Telefoonnummer: 020 - 6891789 
www.dansmakers.nl 

 
Dansmakers is gevestigd op bedrijventerrein 
‘De Overkant’, in de oude Kromhouthal van 
de voormalige Stork fabriek, achter de Jumbo 
Foodmarkt. 
 
Bereikbaar met Openbaar Vervoer 

Vanaf Amsterdam CS met pont 902 naar 
IJplein  (vanaf daar nog 10 minuten lopen) 

Vanaf Amsterdam Azartplein, met pont 915 
naar Zamenhofstraat ( vanaf daar nog  
6 minuten lopen) 
Bus 33 (richting Nieuwendam) of bus 32  
(richting Buikslotermeerplein) 

Beide halte: Johan van Hasseltweg 
Met auto: Parkeren op het parkeerterrein 

van de Jumbo Foodmarkt (vanaf daar nog 2 
minuten lopen) 
 
 
 
 

Uit in Noord in de Herfst wordt georganiseerd 
door Stichting JAM in samenwerking met 
Dansmakers. 
  
Mogelijk gemaakt met de financiële steun van 
de Gemeente Amsterdam Stadsdeel Noord 
 

Stichting JAM Amsteldijk 126 hs 1078 RS 
Amsterdam 020-6220183  

www.stichtingjam.nl & 
www.uitinnnoord.nl 
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