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Vrijdag 3 
februari 

Informatiebijeenkomst 
nieuwe ouders 
9:00 uur 

Woensdag 15 

februari 

Open Podium gr. 3 tot en 

met 8 

Woensdag 15 
februari 

Theoretisch 
verkeersexamen groep 7 

Donderdag 16 
februari 

Ouderinloop  

Vrijdag 17 
februari 

Open Podium gr. 1/2 en 
Voorschool 

Maandag 20 
februari tot en 

met vrijdag 24 
februari 

Voorjaarsvakantie 

Maandag 27 
februari 

Weer naar school 

Woensdag 1 
maart 

Spelletjes schakelklas 
Groep 3 B 8:30 uur 

 
 
 

De matroos van deze maand is Hilla uit 1/2b. 
Hilla is soms wat stil, maar kan ook leuke 
verhalen vertellen! Ze weet eigenlijk best wel 

veel alleen vindt ze het soms nog lastig om 
dit ook in de grote groep te zeggen. Maar dit 
gaat steeds beter! Hilla houdt van creatieve 
opdrachten. Ze kijkt dan naar een voorbeeld 

en gaat met haar werkje aan de slag. Haar 
handen kunnen goed namaken wat haar ogen 
zien.  

Ook kan Hilla leuk spelen met de andere 
kinderen uit de klas en nieuwe kinderen kan 
zij goed helpen. Je bent een topper, Hilla! 

 
 

 
 

 
 
 

Nieuws uit groep 6 
 
CITO 
Inmiddels hebben wij alle CITO toetsen 
(midden groep 6) afgerond. 
Alle kinderen hebben heel hard gewerkt en 

ook bijna iedereen is mooi gegroeid. 
Je ziet dat, wanneer kinderen in de klas goed 
meedoen én ook nog extra oefenen thuis, dit 
echt helpt. Ik ben trots op de inzet en de 
resultaten. 
 

Keuzetaken Dalton 
In de klas hebben wij een aantal keuzetaken 
op allerlei leergebieden. 

http://ikczevenzeeen.nl/


Kinderen mogen hier aan werken wanneer zij 
dit zelf willen. Wel willen we uiteraard dat het 
werk uit de boeken ook gemaakt wordt.  
Er was een rekentaak waarop de opdracht 
stond zelf een recept te maken/kiezen en een 

taart en/of koekjes te bakken. Een aantal 
kinderen heeft dit mogen doen. 

Zelf hebben zij boodschappen gedaan en 

kookgerei van thuis meegenomen. 
Het was nog best lastig om alles te wegen, te 

meten en in te schatten. De koekjes waren 

daardoor ietsje te zout 😊, de taart was 

daarentegen erg goed gelukt! 
 
Samen met de kinderen hebben we 
afgesproken deze keuzetaak voorlopig niet 
meer te kiezen, aangezien de ingrediënten 

niet allemaal even gezond zijn.... Maar leuk 
was het wel!! 
 
Kahoot quiz 
Omdat wij op school Chromebooks hebben 
(laptops) en deze al heel goed gebruiken, 
vinden wij het heel leuk om hiermee te 

quizzen! 
Ik maak dan een quiz over rekenen, spelling, 
woordenschat of over algemene zaken. 

De vraagstelling lijkt op die van de CITO en 
de kinderen leren hierdoor heel veel. 
Af en toe mogen de kinderen andere 

leerlingen 

uit 
andere 
groepen 
halen om 
met hen 
samen te 

“spelen”. 
Leerzaam 

en heel leuk!  
 
Schooltuin binnenles 
De kinderen hebben vorige week hun eerste 
schooltuinles gehad. Nog een aantal keren 

zullen zij een binnenles krijgen om 

vervolgens hun eigen tuintje te krijgen. Deze 
gaan zij goed onderhouden door zelf dingen 
te zaaien en te planten; ook moet er 
natuurlijk vaak onkruid worden gewied om 
uiteindelijk ook te kunnen oogsten. 
 

Schaatsen op het Museumplein 
Dinsdag zijn we met de groep naar het 
Museumplein geweest. Veel kinderen stonden 
voor het eerst op de schaats en wat ging het 

al snel goed!!! 
 
Groetjes, juf Susanne 
 
Bericht van meester Kevin 
Beste ouders/verzorgers en lieve lieve leerlingen, 
 
Ik wil jullie via deze weg laten weten, dat ik per 1 
april 2017 niet meer werkzaam zal zijn op deze 
prachtige school. De reden voor mijn vertrek is, 
dat ik een baan heb gevonden lekker dichtbij 
huis. Een baan waar ik ontzettend veel zin in 
heb. 
 
Bij deze wil ik jullie allemaal bedanken voor het 
vertrouwen in mij. Bedanken voor alle 'high-fives' 
en 'boksen' die ik heb gehad.  
Ik heb 9,5 jaar met heel veel plezier en met heel 
veel liefde hier gewerkt en zal jullie zeker gaan 
missen. Maar ik weet ook zeker dat deze leuke 
school, met alle leuke leerkrachten, gewoon 
verder gaat met waar ze mee bezig zijn. Goed 
onderwijs voor de kinderen. 
 
Als u nog vragen heeft, dan kunt u die mij 
gewoon stellen. 
 
Groetjes, meester Kevin 

 

Bericht van de directie 
Eten en drinken op Dalton IKC Zeven Zeeën  

Weet u het nog? Wij leren onze leerlingen om 
gezond te eten, gezond te trakteren en water 
te drinken. We vragen u dan ook om hier 
rekening mee te houden.  
Als uw kind per ongeluk toch iets ongezonds 
in zijn/haar broodtrommel heeft, zoals een 
donut, een croissant, of een pizzapunt dan 

geven wij dit weer mee naar huis. Ook  
snoep, koekjes, frisdrank, sap of 
zuivelproducten zijn niet toegestaan.  
Afspraken: 

Tussendoortje:  Groente of fruit en water 

Lunch: Brood, fruit of groente en water 

Traktaties: Een gezonde traktatie of iets om 
mee te spelen 
Voor tips en meer informatie: 
www.voedingscentrum.nl/mijnkindenik  
 

http://www.voedingscentrum.nl/mijnkindenik


 
Ouderbijdrage  
Binnenkort start de schoolreiscommissie met 
de organisatie van het schoolreisje en het 
schoolkamp. Als de ouderbijdrage niet 

betaald is dan kan uw kind niet mee en blijft 
hij/zij op school. Dit is natuurlijk niet de 

bedoeling en wij vragen u dan ook om de 
ouderbijdrage zo spoedig mogelijk te voldoen 
bij onze administratief medewerker, dhr. 
Patrick Nuyens, aanwezig op maandag, 
woensdagochtend en donderdag. Uw betaling 
moet uiterlijk 1 maart 2017 bij ons binnen 

zijn.  
Voor de ouders die al betaald hebben, geldt 
deze oproep niet.  
 
Theoretisch Verkeersexamen groep 7 
Woensdag 15 februari hebben de leerlingen 
van groep 7 verkeersexamen.  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Er is goed geoefend op de verkeerssituaties 
en de daarbij behorende borden en regels.  
Wij wensen iedereen heel veel succes! 

 
Verzoek van de administratie 
Om de communicatie met u te verbeteren, 

willen we graag in het nieuwe schooljaar 
meer gebruik gaan maken van de digitale 
mogelijkheden. Dat betekent dat we u ook 
regelmatig berichten zullen sturen via de 

mail. Aangezien mailadressen, net als 
telefoonnummers, best vaak kunnen 
wisselen, wil ik u vragen om een bericht te 
sturen naar administratie@ikczevenzeeen.nl 

 
In het bericht 
kunt u de 

naam ( of 
namen) van 
uw kind(eren) 
zetten.  
 
 

 

 
 

 
Helemaal compleet zou het zijn wanneer u 
ook de telefoonnummers die u gebruikt, 
vermeldt in het bericht. Het gebeurt helaas te 

vaak dat wij ouders/verzorgers moeten bellen 
en de nummers niet blijken te kloppen. 

Als ik die berichten heb ontvangen, 
kan ik onze administratie helemaal 
up-to-date maken en zijn we straks 

in staat om u snel, via de mail,  op de hoogte 
te stellen van actuele zaken. 
Alvast mijn hartelijke dank, 
Meester Patrick 
 

Bericht van de ouder-kindadviseur 
Beste ouders, kinderen en leerkrachten, 

 
Daar ben ik weer met een aantal belangrijke 
mededelingen: 
 

- Er zijn gratis fietsen beschikbaar 

voor kinderen van groep 7 en 8. Wilt 
u weten of uw kind in aanmerking 
komt voor een gratis fiets? 

- Er zijn diverse trainingen en 
cursussen, voor u of voor uw kind. 

Sommigen zijn gratis. Wilt u 
informatie  over diverse cursussen en 
trainingen, bijvoorbeeld over het 
krijgen en houden van een gezond 
gewicht voor uw kind, of voor een 

opvoedcursus Triple P/Positief 

Opvoeden? 

- Er is een nieuwe organisatie: Het 
Fort. Zij bieden kinderen gratis 
huiswerkbegeleiding, sport en spel en 
meer aan. Wilt u weten of uw kind 

hiervoor in aanmerking komt? 

- Er is gratis zwemles. Wilt u weten of 
uw kind in aanmerking komt voor 
gratis zwemles? 

- Er zijn adressen waar u terecht kunt 

als u vragen heeft over het 
aanvragen van een stadspas, of 
scholierenbijdrage, regelingen zoals 
een gratis pc-regeling als uw kind op 
de middelbare school zit. Wilt u 

weten waar die informatie te krijgen 

is? 
 
Voor al deze vragen en meer, kunt u terecht 
bij mij, Angelique Zijlstra, de Ouder- en 
kindadviseur van deze school. 
Maak een afspraak, dan bekijken we samen 

wat de mogelijkheden voor u zijn. 
 
U kunt ook terecht voor een gesprek, vragen, 
tips en adviezen over opvoeden, opgroeien, 
zorgen over uw kind, of over een kind in de 
klas. Ook kinderen kunnen met hun vragen 
en zorgen naar mij komen., 

 
Let op: 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  

mailto:administratie@ikczevenzeeen.nl


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 
FEBRUARI 2016 

 
 
Dag allemaal,                                                                                                                                                                  
Deze maand ga ik weer beginnen met het 
maken van verteltassen in de ouderkamer. 
Een verteltas is een kleurrijke stoffentas met 
een afbeelding van een prentenboek aan de 
buitenkant. In de tas zit een prentenboek en 

attributen en spelletjes rondom het thema 
van het boek. De verteltas zelf en de inhoud 
worden samen met ouders op school 
gemaakt. Vindt u het leuk om mee te doen of 
wilt u meer informatie, dan kunt u op                
28 februari of 2 maart komen kijken in de 
ouderkamer. 

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 

Dinsdag 7 
februari 
8:30 – 10:00 
uur 
 

De voorleesexpres 
Vanochtend is er 
informatie over de 
voorleesexpres. Ouders 
van kinderen tot en met 
8 jaar die niet eerder 
meegedaan hebben met 

dit project, kunnen zich 
hiervoor inschrijven. 

Donderdag 9 
februari 
8:30 –10:00 uur 

 

Memoriespel maken 
Als onderdeel van het 
thema “ziek” voor de 

peuters en kleuters 
kunnen ouders 

vanochtend een 
memoriespel komen 
maken voor hun 
kind(eren). 

Dinsdag 14 
februari 
8:30 – 10:30 
uur 

Informatieochtend 
over Aloe Vera  
Norah Ettejani van 
“Forever products” komt 
informatie geven over de 
gezonde werking van 

aloe vera. 

Donderdag 16 
februari 
8:30 – 10:00 

Ouderinloop 
Gelegenheid voor ouders 
om vragen te stellen 
over de school aan de 
directie van de school. 

Dinsdag 28 
februari 
8:30 – 10:30 
uur 

Verteltassen maken 
Vanochtend gaan we 
weer werken aan de 
verteltassen in de 
ouderkamer.                  
Alle hulp is welkom! 

Donderdag 2 
maart 
8:30 – 10:30 
uur 
 
 

13:15 – 14:15 
uur 
 
 
 

Verteltassen maken 
Vanochtend gaan we 
weer werken aan de 
verteltassen in de 
ouderkamer.  
Alle hulp is welkom. 

Oudercommissie 
vergadering 
De oudercommissie komt 
bij elkaar om de 
komende activiteiten te 

bespreken. 

 

 
 

 
Het team van IKC Zeven Zeeën 

wenst alle kinderen en hun 

ouders een goed weekend  

en alvast een fijne 

voorjaarsvakantie! 
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