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 Deze maand is dat Zack uit groep 3B.  

Zack vindt de school heel leuk. Lezen kan hij 
als de beste. Rekenen vindt hij steeds leuker 
en spannender. Zack houdt erg veel van 
voetballen en wil zijn gymlessen helemaal 
niet missen. Hij is erg flink en wil graag alles 

heel goed doen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zack heeft zoals een ieder kind ook een 
probleempje namelijk;  hij  houdt niet zoveel 
van fruit en kan alleen één schijfje banaan 
eten in de ochtendpauze. De juf heeft nu met 
hem afgesproken, dat hij voorlopig elke dag 
tenminste een halve banaan tijdens het 

fruituurtje gaat proberen. En…  het lukt wel. 
Hij toont  elke dag trots zijn halve banaan 
aan de juf voordat hij gaat eten en is er erg 
blij mee. De bedoeling is dat hij eind van het 
schooljaar een hele banaan gaat eten. 

 
Nieuws van de voorschool 

 De vakantie is weer voorbij, en op de 
voorschool zijn de kinderen blij dat ze weer 
naar school mogen!                                                                                                    
Met het voorjaar  in het vooruitzicht zijn we 

deze week gestart met het thema “de lente 
boerderij”, dit thema zullen wij de komende 6 
weken op de groepen gaan uitwerken. We 
hopen dat u  thuis, vrolijk meedoet met 
bijvoorbeeld het vertellen van verhalen en  
het zingen van liedjes omtrent de lente en/of 

http://ikczevenzeeen.nl/


de boerderij. Tot slot willen wij mededelen 
dat Sanne vanaf 16 maart a.s. met 
zwangerschapsverlof gaat, en dat zij  
vervangen zal worden door Michelle. 
 

Combinatiefunctie 
 

Zoals u wellicht al is opgevallen werken er 2 
voorschoolleidsters ook in de kleuterklassen. 
Op dinsdag werkt Janina in de ochtend in 
groep 1/2B en in de middag in groep 1/2 
C,  op donderdagochtend werkt Mireille in 
groep 1/2A . Deze inzet wordt door de 

gemeente combinatiefunctie genoemd. De 
voorschoolleidster werkt bij de peuters en de 
kleuters om de doorgaande lijn voor de 
kinderen te versterken.  
Leidsters en leerkrachten leren van elkaar en 
kunnen de pedagogische praktijk beter op 
elkaar afstemmen en beter samenwerken. De 

leidsters zien in de praktijk wat de kinderen 
nodig hebben in de kleuterklas en de 

leerkrachten zien hoe de leidsters de 
kinderen spelenderwijs dingen leren. 
Daarnaast worden de leerkrachten een 
dagdeel ontlast en kan er  gewerkt worden in 
kleine groepjes of individueel, waardoor de 

kinderen meer aandacht krijgen en beter 
kunnen werken op hun eigen niveau.    
 
Peutercombi 
 
Sinds 9 januari werkt Janina de Graaf op 

Dalton IKC Zeven Zeeën in de eveneens op 9 
januari gestarte peutercombi. Dit doet ze 
samen met Mireille Berkleef. De kinderen 
kunnen op de peutercombi langer blijven en 
op woensdag en in de vakanties zijn we ook 
geopend. De openingstijden zijn dagelijks van 
8.45-14.15 uur. Mocht u interesse hebben in 

de peutercombi, er is nog plek! Welke dagen 
u gebruik wilt maken van de peutercombi 
kunt u zelf kiezen.  
Voor meer informatie kunt u kijken op 
www.combiwelvoorkinderen.nl of bellen met 
020-5773311.  
 

Nieuws uit groep 6 
Na de vakantie zijn we weer goed aan de slag 
gegaan. 
De kinderen vinden het heerlijk om korte 
(doch krachtige :-)) instructies te krijgen om 
daarna de informatie te gaan verwerken in de 

schriften. Soms zelfstandig en soms samen. 
De kinderen kunnen dit al 1 uur (!) achter 
elkaar. Uiteraard loop ik hulprondjes en ben 
op z'n tijd beschikbaar voor vragen. Trots 

ben ik! 
 
Ook ben ik altijd zo trots wanneer we een 

Open Podium hebben. De kinderen leren echt 
steeds beter acteren, zingen en dansen! Zo 
durven de jongens de meisjes een hand te 
geven als het bij het toneelstuk hoort. Ook 
durven meisjes jongens te spelen en 
andersom. Dingen die echt belangrijk zijn bij 
goed acteren. 

 

Omdat het wat vaker slecht weer is tijdens de 
pauze, zijn wij een aantal keer binnen 
gebleven. De kinderen mogen dan zelf kiezen 
wat zij willen doen; de 1 kiest voor een 
tekening maken, de ander voor een spelletje 

en weer een ander voor het oefenen op 1 van 
de muziekinstrumenten in de klas. Omdat er 

te weinig tijd is hier dieper op in te gaan, heb 
ik een 
instrumenten-
uitleendienst 
geregeld. Voor 2 
weken mag er een 

trommel mee naar 
huis worden 
genomen. Ook het 
keyboard is nu 
uitgeleend. Met als 
opdracht; oefen een 

ritme of probeer een 

liedje te spelen. Na 2 
weken komt er dan een 

kleine presentatie. 
Omdat de 
muziekinstrumenten mijn 
privé-eigendom zijn, ben 
ik er erg zuinig op. Ik 

verwacht dan ook dat de 
muziekinstrumenten 
onbeschadigd 
terugkomen. 
Ik verheug mij op de 
resultaten! 

 
De komende weken zullen we op school bezig 
zijn met het Schoolbreedproject met als 
thema Mode. Groep 6 
zal zich voornamelijk 
richten op de kleding 
die bij bepaalde 

muziekstromingen 
hoort. 
Ik heb er zin in! 
 
Juf Susanne 
 
 

 
 
Schoolbreed project MODE 
Van maandag 6 maart t/m vrijdag 11 april 
werken alle groepen aan een project met als 
thema MODE. 

Tijdens de opening op 6 maart mogen de 
kinderen bij binnenkomst op de foto. Daarna 
gaan we in de klassen aan de slag met het 
project. Op donderdagmiddag 16 en 30 

maart werken we groepsdoorbrekend aan 
verschillende activiteiten. 
In deze activiteiten werken we toe naar een 

modeshow op het Open Podium in de week 
van 10 april. We kunnen uw hulp bij deze 
activiteiten goed gebruiken. Meer informatie 
kunt u vragen bij de groepsleerkracht van uw 
kind. Voor het project hebben we veel 
tijdschriften nodig en verkleedkleren. Wilt u 
ons helpen verzamelen?? 

http://www.combiwelvoorkinderen.nl/


In de 
volgende 
nieuwsbrief 
vindt u meer 
informatie 

over de 
modeshow 

op het Open 
Podium in 
de week van 
10 april 

 
Schooltandarts 

Op dit moment is de 
schooltandarts aanwezig. U 
kunt hem vinden in de 
spreekkamer op de eerste 
verdieping, als u vragen 
heeft kunt u altijd even 
langs komen; zijn naam is 

Vincent Roevros. 
 

Personeel 
Vrijdag 31 maart nemen wij afscheid van 
meester Kevin. Hij heeft ruim 9 jaar op onze 
school gewerkt, eerst alleen als 
gymleerkracht maar de laatste jaren ook als 

groepsleerkracht en als lid van de 
medezeggenschapsraad.  
Wij bedanken Kevin voor zijn enthousiasme 
en zijn inzet voor onze school en wensen hem 
heel veel succes op zijn nieuwe werkplek! 
 

NIEUWS VAN DE OUDERKAMER MAART 
2017 

 

 
Dag allemaal,                                                                                                                                                                  
Deze maand is het heel druk in de 
ouderkamer! We beginnen met het thema 
“lente” voor de peuters en kleuters, hebben 
een informatieochtend over de verkiezingen, 
krijgen informatie over het aanbod aan 

taallessen in Amsterdam en gaan ook nog 
door met het maken van verteltassen! Voor 
ieder wat wils!                                                                                        
Voor meer informatie over alles wat er in de 
ouderkamer plaats vindt, kunt u gewoon 
gezellig langs komen! Tot ziens in de 
ouderkamer, Rebecca                                                                                            

Komende activiteiten 

Dinsdag 7 maart 
8:30 – 9:30 uur 
 

Combiwel Uit&Thuis 
“lente” 
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. 

Woensdag 8 
maart 
8:45 -10:45 uur 

 

Op wie moet ik 
stemmen? 
Een informatieochtend 

voor ouders over de 

verkiezingen op 15 
maart. 

Donderdag 9 
maart 

8:30 –9:30 uur 
 

Combiwel Uit&Thuis 
“lente” 

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 16 
maart 
8:30 – 10:30 uur 

Lente spel maken. 
Voor de ouders van de 
kinderen op de 

voorschool en in de 
groepen 1 en 2. 

Dinsdag 21 
maart 
8:30 – 10:30 uur 

Waar en wat voor 
taallessen kunt u 
volgen in 

Amsterdam?                      
Een informatieochtend 
over het taalles-aanbod 
in Amsterdam met 
Mavis Kathuising. 

Donderdag 23 

maart 
8:30 – 10:30 uur 
 
 

Verteltassen maken 

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

Dinsdag 28 

maart 
8:30 – 10:00 uur 

Verteltassen maken 

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

Donderdag 30 
maart 
8:30 – 10:00 uur 
 
 
 

Donderdag 30 
maart 
13:15 – 14:15 
uur 
 

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

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

bespreken. 

Dinsdag 4 april 
8:30 – 10:30 uur 

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

Ter herinnering: Vrijdag 24 maart hebben 
alle medewerkers van Combiwel voor 
kinderen een studiedag. De voorschool is dan 
dicht.                                                              



 
 

Ga jij mee op schoolreisje?!?! 
 

Durf jij op bezoek bij de heks? 
Wil jij het Kabouterdorp zien? 
Wil jij glijden van een hoge 
glijbaan? En kan jij varen in een 
lieveheersbeestjesboot? Dat 
kan! Op dinsdag 4 juli gaan de 
groepen 1/2 op schoolreisje 
naar Sprookjeswonderland. 
 

 
 
 

 
Wil jij heen en weer gezwierd worden op een 
schommelschip? Langs dinosaurussen rijden in oude 
auto’s? 
Gillen in een 
achtbaan? 
Varen in 
leuke 
bootjes of 

genieten van het uitzicht in het hoge reuzenrad? 
Op dinsdag 4 juli gaan de groepen 3,4,5 op 
schoolreisje naar Julianatoren.   
 
 
 

 
Wil jij over de kop 
gaan in het reuzenrad? 
Een golf water over je 
heen krijgen bij de 
waterattractie? Gillen 
in een achtbaan? Op 
donderdag 29 juni 

gaan de groepen 6,7 op schoolreisje naar Drievliet. 
 
 
 

Het bedrag voor de ouderbijdrage, inclusief het schoolreisje is €50, 
U kunt dit betalen bij Meester Patrick. Graag zo snel mogelijk, 
anders ben je misschien te laat! 
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