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Vrijdag 7 april Informatiebijeenkomst 
nieuwe ouders 9:00 uur 

Woensdag 12 
april  

Spelletjes schakelklas 
8:30 uur 

Woensdag 12 

april 

Open Podium groepen 4 

t/m 8 11:00 uur 

Donderdag 13 
april 

Paasontbijt 

Donderdag 13 
april 

Open Podium groepen 1 
t/m 3  11:00 uur 

Vrijdag 14 april Goede Vrijdag 

Alle leerlingen vrij 

Maandag 17 
april 

Tweede Paasdag 
Alle leerlingen vrij 

Dinsdag 18 april 
t/m Donderdag 

20 april 

CITO-eindtoets groep 8 

Vrijdag 21 april Sportdag 

Maandag 24 
april t/m 
vrijdag 5 mei 

Meivakantie 

Maandag 8 mei Weer naar school 

Dinsdag 9 mei Ouderbijeenkomst 
peuters/kleuters  
8:30 uur 

Donderdag 11 

mei 

Ouderbijeenkomst 

peuters/kleuters  
8:30 uur 

 

 

 
 
 

 

Zakaria uit groep 5A is de matroos van de 
maand. Hij is onze klusjesman in de klas. Hij 
kopieert vaak en regelt de computer. Thuis 
helpt hij zijn moeder met het huishouden. Op 
school ruimt hij ook het vuilnis op.  

Verder lost hij op school ook nog eens vaak 
ruzies op tussen kinderen. 

En als hij zelf een keertje boos, dan blijft hij 
er niet in hangen. 

 

http://ikczevenzeeen.nl/


 
 
Paasontbijt 
Vindt u het ook zo lekker om te ontbijten, net 
uit bed met pyjama nog aan. Wij wel!! 

 
Daarom willen we het Paasontbijt op 
donderdagochtend 13 april, in pyjama 

opeten. Dus lekker uit bed rollen, even onder 

de kraan en tanden poetsen, en dan met 
nachtkleding op weg naar het feestelijke 
ontbijt op school. Ook de juffen en meesters 
zullen in pyjama aan tafel zitten. Met aan de 
voeten wat sloffen of slippers.  En misschien 

wel een slaapmutsje op het hoofd. 
 
Aangezien er later op de dag wel een Open 
Podium te wachten staat, is het wel nodig dat 
de kinderen 
ook hun 
gewone 

kleren en 
schoenen 
meenemen. 
Dan kunnen 
ze zich tijdig 

omkleden 
voor de 

modeshow. 
 
Alvast slaap 
lekker….. ik 
bedoel smakelijk eten ! 
 

Komt dat zien! Extra Open Podium! 
Vanwege het Schoolbreedproject, waar wij 
met de hele school al enkele weken mee 
bezig zijn, is er een extra Open Podium 
ingelast! Dit doen wij zodat alle kinderen 
kunnen laten zien en vertellen wat zij in de 
afgelopen 

weken geleerd 
en gemaakt 

hebben over het 
thema Mode!  
Dus, wilt u 
graag een 
heuse 

modeshow 
bijwonen en 
bent u 
benieuwd naar 
wat 
tegenwoordig 

de nieuwe trend 

is op IKC Zeven Zeeën? Kom dan vooral 
langs! 
 
De kinderen van de VVE doen dit keer niet 
mee met het Open Podium.  

 

Woensdag 12 
april 

11:00 uur Groepen 4 t/m 8 

Donderdag 13 
april 

11:00 uur Groepen 1 t/m 3  

 
 
 
 
 
 

Schoolfotograaf  
Het bezoek van de schoolfotograaf is 
verplaatst naar dinsdag 16 mei; hij zal dan 
alle kinderen die bij ons op de voorschool, 
peutercombi en de basisschool zitten 

fotograferen. 
Meer informatie kunt u lezen in de 
nieuwsbrief van 11 mei. 
De oudercommissie 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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 dinsdag 11 
april 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 van Wijsneus starten in de 

week van 15 mei. Alle sporten starten in de 
week van 8 mei! 
 
 



Nieuwsbrief digitaal 
Deze maand zult u de nieuwsbrief ook in uw 
mailbox ontvangen. Tenminste, wanneer uw 
mailadres bij ons bekend is.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Als u dus niets ontvangt, wilt u dan even 
langs komen om uw (juiste) mailadres door 
te geven. In de toekomst willen we meer 
communicatie via de digitale snelweg laten 

lopen. Het is dus van belang dat de gegevens 
zijn geüpdatet. 

Bedankt alvast, 
Meester Patrick 

 
Lammetjesdag 
Stal Landslake Hereford staat Tweede 
Paasdag, van 11:00 tot 15:00 uur, in het 
teken van de lammetjes. De boerderij ligt 
aan de Van Beekstraat 203 in Landsmeer. 

Iedereen is welkom om de lammetjes te 
begroeten, te aaien en te knuffelen.  
Voor wie een ritje op de pony’s wil maken, 
zijn Girl en Natasja opgezadeld. Het is ook 

mogelijk een hamburger te proeven van de 
eigen boerderij. Er zijn diverse kraampjes en 
de koffie staat klaar. Toegang is 1 euro. 

KIES Amsterdam  

 
KIES biedt Kinderen In Echtscheiding Situatie 
de kans om in een veilige omgeving te 
vertellen over wat zij meemaken nu hun 

ouders uit elkaar zijn. Wat kinderen echter 
delen is het verdriet om het verlies van het 

gezin van ‘toen we nog samen waren’. Vaak 
hebben zij vragen, zorgen en wensen. Bij 
KIES kunnen kinderen ongestoord praten en 
vertellen, zonder rekening hoeven te houden 
met de gevoelens van hun ouders.  
 
Kort of lang 

geleden uit 
elkaar? Dat 
maakt niet 

uit, KIES is een laagdrempelige training voor 
alle kinderen die een scheiding van hun 
ouders meegemaakt hebben of op dit 
moment meemaken. Na KIES voelen 
kinderen zich zichtbaar opgelucht en 

gehoord. Zij kunnen beter hun eigen plek 
vinden binnen de nieuwe situatie en 

aangeven wat zij nodig hebben. Ook kunnen 
prestaties op school verbeteren.  
 
De KIES training is er voor kinderen van 
groep 3 t/m groep 8 en vindt plaats op 
Basisschool Elzenhagen van 15u-16.15u. De 

groep zal geformeerd worden op basis van 
passende leeftijden en de ontwikkeling van 
het kind. Het zijn 7 aaneengesloten 
bijeenkomsten. Maximaal 8 kinderen kunnen 
deelnemen aan de training. KIES start op 
dinsdag 9 mei. Inschrijven kan tot 12 april 
a.s. Er zijn geen kosten aan verbonden. 

Informatie en het deelnameformulier kunt 
u downloaden via de site 

www.kiesamsterdam.nl 
 
U kunt zich ook wenden tot 
saskia@kiesamsterdam.nl voor inhoudelijke 
informatie, vragen en het opvragen van het 

deelnameformulier. Na ondertekening kunt u 
het formulier gescand retour mailen naar 
saskia@kiesamsterdam.nl. Meer informatie 
over KIES is ook te lezen op 
www.kiesvoorhetkind.nl 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Het team van Dalton IKC Zeven 
Zeeën wenst alle kinderen en hun 

ouders een goed weekend! 

http://www.kiesamsterdam.nl/
http://www.kiesvoorhetkind.nl/


 
 

 


