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In dit nummer: 

 Talent van de week 
 Nieuws uit groep 4 A 

 Nieuws uit groep 8 
 Sportdag 
 Oproep: knutselspullen 
 Ouderbijdrage en schoolreisje 

 Ter herinnering: 
ouderinformatieavond 12 april 

 Van de ouder-kindadviseur 

 Nieuws van de ouderkamer 
 
 

Maandag 11 
april 

Schoolreis Voorschool 

Dinsdag 12 april Informatieavond  alle 

ouders 
19:30 – 21:00 

Vrijdag 15 april Afsluiting schoolbreed 
project 

Maandag 18 
april 

Spelletjes schakelklas 6A 
8:45 – 9:15 

Maandag 18 
april 

Open Podium 

Dinsdag 19 april 

t/m Donderdag 
21 april 

CITO eindtoets groep 8 

Donderdag 21 
april 

Ouderinloop 

Vrijdag 22 april Sportdag 

Maandag 24 

april t/m 
Vrijdag 6 mei 

Meivakantie 

Dinsdag 10 mei Spelletjes schakelklas 6A 
13:15 – 13:45 

 

 
Oumayra van groep 1-

2a is ons sterretje van 
de klas met haar 
mooie stralende 
glimlach. Oumayra kan 
heel mooi zingen en 

dansen. Ze zingt ook in het Engels, wat heel 
knap is omdat ze in groep 1 zit!  
De juffen van groep 1-2a 

 
Nieuws uit groep 4A 
En toen was het alweer tijd 
voor een nieuwe 

Nieuwsbrief! 

De afgelopen tijd hebben we 
veel meegemaakt! 
Uiteraard was daar de 
officiële opening van de 
nieuwe school op vrijdag 11 
maart. 
We hebben een hele leuke 

dag gehad! 
De kinderen hebben zelf 

allerlei circusacts 
mogen oefenen, 
hebben in een echte 

zeepbel gestaan en 
hebben zichzelf ook 

nog eens mogen 
schminken!   
 
 

 
 
 
 
 

 
Zelf heb ik de grootste lol gehad de dag voor 

1 april, grapjesdag. 
Ik had veel zin om de kinderen én de juffen 
en meesters voor de gek te houden. Ik 
besloot de ouders te vragen om hun kind ziek 
te melden op 1 april. Een heleboel ouders 
deden mee en we hebben er erg veel lol om 
gehad! De leukste redenen om het kind ziek 

te melden kwamen voorbij!   
Ook de grap van de overstroming in de klas 
was goed gelukt! Bedankt voor de ouders die 
hier aan mee hebben gedaan! Het is fijn voor 
de kinderen te weten dat de samenwerking 
tussen de ouders en de school erg goed is! 

 
Met muziek hebben we een heel leuk liedje 
(de Fruitsalade) geleerd van juf Iris. De 
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kinderen mochten zelf, in hun eigen team, 
bewegingen bedenken en we gaan hier nog 
verder mee oefenen om het op een volgend 
open podium aan iedereen te laten zien en 
horen! 

 
Met rekenen zijn we o.a. bezig met maten en 

gewichten. De kinderen leren meer over 
centimeters, meters, kilogrammen en 
grammen. Ook leren ze dat er verschillende 
meetinstrumenten zijn zoals een liniaal, een 
rolmaat, een duimstok, een personen 
weegschaal en een keukenweegschaal. 

Het leukste is natuurlijk om zelf dingen te 
vinden van 1 meter en verschillende dingen 
op te meten of te wegen. 
 
Met Begrijpend lezen zijn we begonnen met 
een nieuwe methode die we op proef een 
paar weken uitproberen. Als de kinderen en 

leerkrachten de methode GRIP allemaal goed 
vinden werken, zal deze worden besteld. Om 

de andere methode te vervangen. 
GRIP is een goede methode die in stapjes 
kinderen laat nadenken over de teksten die 
zij lezen. En het grappige is dat bij deze 
lessen de kids MOETEN spieken in hun 

spiekbriefjes. 
 
Met het Schoolbreed project hebben wij het 
over de watersnoodramp van 1916. Maar ook 
over de Afsluitdijk, bedacht door Cornelis 
Lely, die later zelfs een stad kreeg met zijn 

naam (Lelystad) en een station (Amsterdam 
Lelylaan)! 
We hebben geleerd dat er vroeger 11 
provincies in Nederland waren, en door de 
drooglegging van de Zuiderzee Flevoland is 
ontstaan en zo de 12e provincie werd. 
De Zuiderzee was er vroeger, nu zijn er het 

Markermeer en het IJsselmeer.  
Ook hebben de kinderen het verhaal van 
Hans Brinker gehoord, het jongetje dat het 
land redde door het gat in de dijk dicht te 
houden met zijn vinger. 
De komende dagen gaan wij nog verder met 
het project. 

Groetjes, juf Susanne 
 
Nieuws uit groep 8 
We hebben donderdag 
31 maart het 

fietsexamen gehad. 
De meeste kinderen 
zijn geslaagd voor hun 
examen.     
Gefeliciteerd.               

Hieronder een 

ervaring van Robert 
over het fietsexamen. 
 
 
We gingen eerst lopen naar Noorderparkbad. 
We moesten eerst in een rij staan en kregen 
een nummer.  

We moesten een klein parcours afleggen en 
daarna moesten we de het echte examen 
doen jammer genoeg waren mensen ziek en 

hebben het fietsexamen niet gedaan. Toen 
we klaar waren mochten we buitenspelen. 
Robert 
 
 

SPORTDAG 22 APRIL 
Op vrijdag 22 april, de dag voor de 

meivakantie, doet de school weer mee met 
de Koningsspelen! Dit betekent dat de hele 
school 's ochtends zal ontbijten in de klas. 
Het ontbijt is van 08:30 tot 09:00. Om 09:10 
lopen alle kinderen van school naar de 
sportvelden van D.V.C. Buiksloot op de Baron 

de Coubertinlaan. Tijdens de Koningsspelen 
houden wij daar sportdag en hierbij  kunnen 
wij uw hulp goed gebruiken. Kunt u helpen, 
maar heeft u nog geen briefje ingeleverd op 
school? Neem dan contact op met de 
leerkracht van uw kind of met de 
sportcommissie. 

Tijdens de Koningsspelen vinden wij het leuk 
als alle leerlingen het schoolshirt dragen, dat 

zij tijdens de opening hebben gekregen. Alle 
kinderen eten op het sportveld en wij 
vragen u om hen een tas voorzien van naam, 
met water en een lunch mee te geven. 
Alle kinderen zijn rond kwart over twee weer 

op school en gaan dan naar huis.  
 
Met sportieve groeten, 
de sportcommissie 
Juf Susanne, meester Kevin en meester Tim 
 

Oproep: knutselspullen! 
Heeft u thuis eierdozen, wc-rollen, lege 
potten, kurken of dopjes? Wij kunnen deze 
goed gebruiken om mee te knutselen! Vooral 
eierdozen en kranten zijn van harte welkom. 
 
Ouderbijdrage en schoolreisje 

In diverse nieuwsbrieven en gesprekken is u 
gevraagd de bijdrage zo spoedig mogelijk te 
betalen of over te maken. Tot onze schrik 
hebben we gemerkt dat op dit moment voor 
slechts 65% van de kinderen is betaald voor 
het schoolreisje. Dat betekent dat een flink 
aantal kinderen niet mee kan. Omdat wij dit 

niet prettig vinden, kunt u tot uiterlijk 15 
april het bedrag voldoen. Als er op die datum 
nog niet is betaald, kan uw kind helaas niet 
mee met het schoolreisje. 
U kunt het bedrag overmaken op rekening 
van: 

OR IKC Zeven Zeeën 
Reknr: NL69 RABO 0304 1521 10  
Wilt u de naam en de groep van uw 
kind(eren) hierbij vermelden?  

Contant betalen kan op maandag, 
woensdagochtend en donderdag bij meester 
Patrick. 

Alvast onze hartelijke dank! 
 
 
 
Ter herinnering: ouderinformatie-avond 
12 april 
Op dinsdag 12 april a.s. organiseren wij een 

informatieavond voor alle ouders en 



belangstellenden over het rekenonderwijs 
op onze school. De leerkrachten vertellen u 
over de rekendoelen die wij behalen met uw 
kind en geven een voorbeeldles om u te laten 
ervaren hoe de leerlingen deze beleven. Voor 

uw vragen en opmerkingen zal er voldoende 
ruimte zijn. We zien uit naar uw komst! 

  
Van de ouder- en kindadviseur 
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 op maandag en dinsdag op school.  U 
kunt het beste even naar mij bellen om een 
afspraak te maken, dan weet u zeker dat ik 

genoeg  tijd heb om met u in gesprek te 
gaan. 
* Kijk op de prikborden nog even naar de 
mogelijkheden om een cursus “Positief 
Opvoeden” te volgen. Indien u daarover meer 
informatie wenst, dan kunt u bij mij terecht. 
 

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 
Angelique Zijlstra, Ouder- en kindadviseur 

 
 
 
 
 
 
 

NIEUWS VAN DE OUDERKAMER APRIL 
2016 

 

Deze maand wordt het iets rustiger in de 
ouderkamer!  

Vrijdag 8 april gaan we met de Nederlandse 
conversatielessen naar Museum Amsterdam 
Noord voor een tentoonstelling over de 

watersnoodramp van 1916. Met VVE Thuis 
zijn wij bezig met het thema kunst voor de 
kleuters en het thema lente met de peuters. 

Dinsdag 12 april is er een ouderinformatie-
avond over rekenen en woensdag 13 april 
is de dag van de voorschool!                      
Dinsdag 19 april is er een ouder -en 
kindactiviteit voor de peuters en hun ouders  
in de ouderkamer en gaan we zonnebloemen 
planten!  Voor meer informatie over alles wat 

er in de ouderkamer plaats vindt, kunt u de 
maandkalender buiten de ouderkamer 
raadplegen, of gewoon gezellig langs komen! 
Tot ziens in de ouderkamer, Rebecca    

                                                                                  
Komende activiteiten 

Vrijdag 8 
april 

8:30 – 11:30 
uur 

Nederlandse 
conversatieles blok 4 

Vanochtend gaan we naar 
museum Amsterdam 
Noord. Verzamelen in de 
ouderkamer om 8:30 uur 

en vertrekken (lopend) om 
9:00 uur. Neem je 
stadspas mee!  

Dinsdag 12 
april 

9:00-10:30 
uur  
of 
13:00 -14:30 
uur  
 
 

 

 
19:30 – 
21:00uur 

VVE Thuis 
ouderbijeenkomst  

“lente” 
Voor de ouders van de 
voorschool 
Ouders krijgen het nieuwe 
themaboek,  materiaal en 
informatie zodat ze thuis 
kunnen werken met hun 

kinderen en het huiswerk 

kunnen maken. 
Informatieavond 
Rekenonderwijs  
Informatieavond voor alle 
ouders over het 
rekenonderwijs hier op 

school. 

Donderdag 
14 april 
 9:00-10:30 
uur  

VVE Thuis 
ouderbijeenkomst  
“lente” 
Voor de ouders van de 
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of 
13:00 -14:30 
uur  
 

voorschool 
Ouders krijgen het nieuwe 
themaboek,  materiaal en 
informatie zodat ze thuis 
kunnen werken met hun 

kinderen en het huiswerk 

kunnen maken. 

Vrijdag 15 
april 
9:00-10:00 
uur  

 

Nederlandse 
conversatieles blok 4. 
Voor alle ouders van de 
school en voorschool, het 

thema is: “Nederland” 

Dinsdag 19 
april 
11:00 – 12:00 
uur 
of 

13:45 – 14:45  

Ouder -en kindactiviteit! 
De ouders van de 
voorschool kinderen 
kunnen samen met hun 
kind een zonnebloem 

komen planten in de  
ouderkamer. De 
zonnebloemen mogen ze 
meenemen en thuis 
verzorgen! 

Donderdag 
21 april 
8:30 – 10:00 
uur 

Ouderinloop met de 
directie: 
Vanochtend gaan we de 
verkeersveiligheid  
rondom de school 
bespreken; wat we al 
gedaan hebben om het te 

verbeteren en wat wij nog 
moeten doen! 

Dinsdag 10 
mei 
gr.1 

8:30-10:00 
uur  
gr.2 
13:00-14:30 
uur  

 
 

VVE Thuis 
ouderbijeenkomst  
“zomer” 

Voor de ouders van gr 1 
en 2. 
Ouders krijgen het nieuwe 
themaboek,  materiaal en 
informatie zodat ze thuis 

kunnen werken met hun 
kinderen en het huiswerk 

kunnen maken. 

Donderdag 
12 mei 
Gr.2 
8:30-10:00 
uur  

Gr.1 
13:00-14:30 
uur  
 

VVE Thuis 
ouderbijeenkomst  
“zomer” 
Voor de ouders van gr 1 
en 2. 

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

Vrijdag 13 
mei  
9:00 – 10:00 

uur 
 
 

Informatiebijeenkomst 
voor nieuwe ouders. 
Voor alle ouders die een 

kind willen plaatsen op 
onze (voor)school. 

Vrijdag 13 
mei 
10:00-12:00 
uur 
Let op: 

andere 
tijden! 

Nederlandse 
conversatieles blok 5. 
Voor alle ouders van de 
school en voorschool, het 
thema is: “onze wereld” 

 
 

 
 
                        
 

 

Het team van IKC Zeven Zeeën 
wenst alle kinderen en hun 
ouders een goed weekend! 

 


