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Woensdag 18 

januari 

Spelletjes schakelklas 

groep 3B 8:30 -9:00 uur 

Maandag 23 
januari 

Bezoek groepen 1 en 2 
aan het Concertgebouw 

Woensdag 25 
januari 

Start Voorleesdagen 

Donderdag 26 
januari 

Ouderinloop 
8:30 –10:00 uur 

Dinsdag 31 
januari 

Ouderbijeenkomst 
peuters/kleuters 
8:45 uur 

13:00 uur 

Woensdag 1 
februari 

Studiedag 
Alle leerlingen vrij 

Donderdag 2 
februari 

Ouderbijeenkomst 
peuters/kleuters 
8:45 uur 

13:00 uur 

 

 

Matroos van de maand wordt Brahim uit 

groep 4/5 B. 

Hij is namelijk een grote pechvogel. 

Hij heeft last van gekneusde ribben, heeft 

een blauw oog en nu ook nog pijn aan zijn 

voet door het voetballen. 

Nou kan hij niet meedoen met de zwemles, 

de gymlessen en de breakdance lessen en 

daar baalt hij erg van. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Een Gelukkig Nieuwjaar! 
Jeetje, wat hadden wij elkaar afgelopen 
maandag weer veel te vertellen zeg! 

Na eerst iedereen te hebben geknuffeld en 
begroet, gingen we naar de speelzaal. Want 

de juf had een leuke 
opdracht voor ons; 
een aantal kinderen 
kreeg een groen 
kaartje. Als je een 

groen kaartje had, was 
je een verteller. Had je 

geen kaartje dan was 
je een journalist en 
ging je een kind met 
een groen kaartje 
interviewen met een 

microfoon. We gingen 
rondlopen en de 
kinderen met een 
groen kaartje gingen 

vertellen wat zij hadden gedaan in de 

http://ikczevenzeeen.nl/


vakantie. De interviewer vroeg dan 
bijvoorbeeld: “Wat was het leukst dat je 
gedaan hebt? Heb je naar het vuurwerk 
gekeken?” Daarna kreeg een aantal andere 
kinderen de groene kaart. Zo kwam iedereen 

een keer aan de beurt. Er werden heel goede 
vragen gesteld! 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Voornemens kinderen groep 4 A 
De voornemens van de kinderen van groep 4A, 
  
Sohail, ik wil nog beter gaan luisteren, niets 
stouts meer doen en niet meer wegdromen onder 
de les. 
Ook wil ik graag mensen die slecht ter been zijn 
helpen. 
Yasmine, ik wil mijn best blijven doen, zodat ik 
goede cijfers blijf halen. 
Romeo, ik wil geld gaan sparen zodat ik voor alle 
scholen in Amsterdam Noord gymspullen kan 
gaan kopen. 
Mariam, ik wil kinderen gaan helpen met moeilijk 
werk. 
Yaren, ik wil doorgaan en nooit opgeven. 
Carmelio, ik wil heel veel gaan slapen. Ook op 
school?????? 
Roshan, ik heb met mijn opa een raket gemaakt 
en die wil ik gaan lanceren. Spannend! 
Kehkashan, meer werken en  nooit opgeven. 
Yassine, ik wil beter gaan werken  d.m.v. beter te 
luisteren en ik wil meer gaan lezen. 
Oumaima, ik wil sneller gaan werken. 
Karez, ik wil over naar groep 5 en kiezen naast 
wie ik mag zitten. 
Maroua ,ik wil oude kleren verkopen en met het 
geld een goed doel steunen. Wat beter luisteren 
zou ik ook graag willen leren. 
Armando, ik wil beter leren lezen en over naar 
groep 5. 
Garry, ik wil rijk worden. 
Abigail, ik weet het nog niet zo goed, ik moet er 
nog over na denken. 
Hajar, ik wil nog slimmer worden en arme 
mensen helpen. 
Romaissae, ik wil over gaan naar groep 5 en het 
hulpje van de directeur worden. 
Ikra, ik wil oude spullen gaan verkopen en met 
het geld arme mensen helpen. 
Sara, ik wil nog beter gaan luisteren met mijn 
mooie oren. 
Azra, ik wil de juf en de meester helpen. 

Juf Jolanda, ik hoop dat alle kinderen over gaan 
naar groep 5 en dat alle kinderen mee kunnen  
met ons schoolreisje. 
  
Ik vind dat  de kinderen erge mooie voornemens 
hebben. Indien nodig zal ik ze zeker gaan helpen 
om hun voornemen te verwezenlijken. 
  
Groetjes van alle kinderen en de leerkrachten 
van groep 4 A 

 
En de voornemens van de leerkrachten 
Romaissae en Hajar uit 4 A waren wel erg 
benieuwd welke voornemens de leerkrachten bij 
ons op school zich hebben voorgenomen. 
De dames hebben een diepgaand onderzoek 
gedaan. 
  
Juf Gisela, dat ik gezond blijf. 
Juf Nuray, dat we allemaal gezond blijven. 
Juf Ineke, ik wens iedereen heel veel liefde toe 
en dat iedereen gezond blijft. 
Juf Janina, dat we allemaal vreedzaam en met 
minder ruzie en met veel plezier leven. 
Meester Ferdinand, dat alle kinderen met veel 
plezier naar school komen en hier veel leren. 
Juf Greta, dat alle wensen van iedereen uit zullen 
komen. 
Meester Kevin, ik hoop dat alle kinderen gaan 
sporten. 
Juf Hedwig, ik hoop dat alle mensen op deze 
wereld een dak boven hun hoofd hebben en te 
eten hebben. 
Juf Vera, ik hoop dat we veel meer te lachen 
hebben, ik wil vaker gaan reizen. Ook hoop ik dat 
er geen oorlog meer is en ik wil veel gezellige 
dingen met elkaar doen. 
Juf Annet, ik wil minder koffie gaan drinken en 
meer gaan fietsen. 
  
Dank je wel dames voor jullie originele inbreng. 
  
Juf Jolanda 

 
Nieuws uit groep 4/5 B: Breakdance 
lessen 

Groep 4/5B krijgt een speciale dansles, 
namelijk breakdance. 
Meester Scott zal ons de komende 4 weken 
laten zien en leren hoe gaaf deze dans is. 
Onder schooltijd op de donderdag gaan we 
oefenen. 



Daarvoor moeten we wel makkelijke kleding 
aan, want breakdance is lastig met strakke 
kleding en rokjes. 
 
Juf Sandra 

 
De Nationale Voorleesdagen van 25 

januari tot 3 februari 2017    

 
Op woensdag 25 januari starten De Nationale 
Voorleesdagen 2017, waar basisscholen, 
bibliotheken, peuterspeelzalen en 

kinderdagverblijven massaal aan meedoen. 
Op deze dagen gaat heel Nederland extra 
veel leuke boeken lezen om zo het voorlezen 
en het lezen te stimuleren.  
Wat het nog leuker maakt, is dat vaders, 
moeders, opa’s, oma’s, ooms, tantes, grote 
broers en zussen op deze dagen mogen 

komen voorlezen op school.  
Vindt u het leuk om bij ons op school te 
komen voorlezen? Geef dit dan op bij de 
leerkracht waar u wilt voorlezen, dan kunt u 
meteen een afspraak maken.  Dit kan tot 
vrijdag 20 januari  2017.  

 

 
 
Verlengde schooldag 

Afgelopen dinsdag hebben alle kinderen de 
inschrijfformulieren meegekregen voor de 
verlengde schooldag activiteiten en sporten. 
Deze formulieren kunt u ook op de website 

van de school vinden. Uiterlijk vrijdag 20 
januari kan het formulier ingeleverd worden 
bij de eigen leerkracht. Later inleveren 
betekent niet meedoen! Wanneer uw kind 
geplaatst is krijgt het een bevestigingsbrief 

mee. Geen  brief betekent niet geplaatst. Met 
stadspas zijn alle activiteiten en sporten 

gratis. Vergeet u niet uw rekeningnummer in 
te vullen wanneer uw kind geen stadspas 
heeft? Alle activiteiten en sporten starten in 
de week van 30 januari 

 
Hoofdluis 
Er is wederom hoofdluis geconstateerd in een 
van de groepen. De leerlingen van de 
betreffende groep hebben deze week een 
brief met informatie mee naar huis gekregen. 
Voorts willen wij u ook verwijzen naar de 
decemberaflevering van de nieuwsbrief. 

Hierin stond uitgebreide informatie en een 
stappenplan ter bestrijding van dit ongemak. 
De nieuwsbrief is ook te raadplegen op onze 

website 
www.ikczevenzeeen.nl 
 
Waterpokken en vijfde ziekte 

Op onze school is een aantal gevallen van  
waterpokken geconstateerd. Ook is  bij de 
voorschool de vijfde ziekte opgedoken. Deze 
ziektes zijn geen reden om uw kind thuis te 
houden.  Het is wel van belang dat u op de 
hoogte bent van deze gevallen aangezien 

zowel waterpokken als de vijfde ziekte, voor 
zwangere vrouwen en kinderen met 
verminderde weerstand risico’s met zich 
meebrengen. Voor meer informatie verwijs ik 
u naar de website 
https://www.thuisarts.nl/vijfde-ziekte/mijn-
kind-heeft-vijfde-ziekte 

 
https://www.thuisarts.nl/waterpokken/mijn-
kind-heeft-waterpokken 
 
U kunt ook bij de administratie binnen lopen; 
de informatie ligt daar ter inzage. 
 

Nieuws van de ouder-kindadviseur 
Beste ouders, kinderen en leerkrachten, 
 
Allereerst wil ik jullie graag allemaal een 
mooi, gezond en gelukkig 2017 wensen!! 
 

“Heel Banne fietst” 
Zit uw kind in groep 7 of 8 en heeft hij of zij 
geen fiets? Is een fiets te duur voor u? 
Heeft uw kind een stadspas? 
Kom dan naar Angelique (Ouder- en 

kindadviseur) of naar Rebecca 
(Oudercontactmedewerker)! 

We kunnen kijken of uw kind in aanmerking 
komt voor een GRATIS fiets!!! 
“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 

http://www.ikczevenzeeen.nl/
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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!” 

 
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? Maak dan een 
afspraak met Angelique, de Ouder- en 

Kindadviseur, dan bekijken we samen of er 
mogelijkheden zijn om u daarbij te helpen. 
 
En dan natuurlijk nog dit, heeft u: 
 
* Vragen over opvoeden en opgroeien 

van uw kind? 

* Zorgen over uw kind, of een kind in 
de klas? 

* Vragen over een training of cursus 
voor u of uw kind? 

* Behoefte aan een gesprek, overleg, 
advies, tips? 

* Hulp nodig bij het zoeken naar 

informatie over leuke activiteiten na 
school, sport- of cultuurfonds? 

* Vragen over het eetpatroon, of het 
gewicht van uw kind? 

* Hulp nodig bij financiële zaken? 
 

Maak dan een afspraak met mij, Angelique 
Zijlstra, de Ouder- en Kindadviseur van uw 
school. 
Ik ben elke maandag op school. U kunt 
langskomen, bellen of mailen voor een 
afspraak. 
Als Ouder- en kindadviseur maak ik deel uit 

van het Ouder- en kindteam Noord West van 
het Ouder en Kindcentrum 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 JANUARI 

2017 

 

 
Dag allemaal,                                                                                                         
Allereerst wil ik iedereen een gezond, 
gelukkig en voorspoedig nieuwjaar wensen!                         
We beginnen het jaar rustig in de 

ouderkamer. Over twee weken hebben we de 
ouderinloop met de directie en in week vier  

begin ik met het Uit en Thuis thema “Ziek!” 
voor de ouders van de peuters en de 
kleuters. Voor meer informatie over alles wat 
er in de ouderkamer plaatsvindt, kunt u 
gewoon gezellig langs komen! Tot ziens in de 
ouderkamer, Rebecca                                                                                                         

 
Komende activiteiten 

Donderdag 19 
januari 
8:30 – 10:00 

uur 
 

Ouderinloop 
Informele inloop- en 
ontmoetingsochtend 

voor alle ouders van de 
school en voorschool. 

Donderdag 26 
januari 

8:30 –10:00 uur 
 

 

Ouderinloop met de 
directie 

Gelegenheid voor ouders 
om vragen te stellen 

over de school aan de 
adjunct-directeur Greta 
Taams. 

Dinsdag 31 
januari 

8:30 – 10:00 
uur 
 

Combiwel Uit&Thuis 
“Ziek” 

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 2 

februari 
8:30 – 10:00 
uur 

Combiwel Uit&Thuis 

“Ziek” 
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. 

 

 
Het team van IKC Zeven Zeeën  

wenst 
 alle kinderen en hun ouders  

 

een heel goed 
2017 

 

en een mooi 
weekend! 


