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Maandag 5 
december 

Sinterklaas komt op 
school 

Donderdag 8 

december 

Studiedag 

Alle leerlingen vrij 

Vrijdag 9 
december 

Informatiebijeenkomst 
nieuwe ouders 9:00 tot 
10:00 uur 

Woensdag 14 
december 

Open Podium gr. 3 tot en 
met 8 

Vrijdag 16 
december 

Open Podium gr. 1/2 en 
Voorschool (middag) 

Woensdag 21 

december 

Kerstfeest met de 

leerlingen 17:30 – 19:00 
uur 

Donderdag 22 
december 

Kerstouderinloop met de 
directie  
8:30 -10:30 uur 

Maandag 26 
december tot en 
met vrijdag 6 
januari 

Kerstvakantie 

Maandag 9 

januari 

Weer naar school 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

De matroos van deze maand is Elvan Bozkurt 
uit groep 3a. 
Elvan is een lieve leerling, die graag anderen 

helpt. 
Ze is behulpzaam en erg ijverig. Elvan werkt 
altijd netjes en wil haar werk goed maken. 
Haar talent is tekenen. Zij maakt prachtige 

tekeningen. Zo zien we hieronder de tekening 
die Elvan een tijd geleden heeft gemaakt. De 
opdracht was om haar wens te tekenen. Ze 

heeft haar wens niet verklapt . 

 
 

 
 

 
Het Open Podium op IKC Zeven Zeeën 
Kennen jullie allemaal het Open Podium?! 
Waar je eindelijk eens lekker gek mag doen, 

waar je een ander persoon kunt zijn, waar 

talenten ontdekt worden? 
 
Een paar keer per jaar hebben wij dit Open 
Podium bij ons op school. 
Er wordt iedere keer weer hard geoefend om 
een mooi lied/toneelstukje/dansje/gedicht 

etc. op te dragen. En iedere keer weer met 
groot succes! 
Soms in de speelzaal, soms in de hal, en 
iedere keer wordt alles klaargezet door 

http://ikczevenzeeen.nl/


meester Ronald en de technici uit de groepen 
7/8. Zonder hen zou er geen Open Podium 
zijn! 
 
Het volgende Open Podium zal plaatsvinden 

op woensdag 14 december voor de groepen 3 
t/m 8 en vrijdagMIDDAG 16 december voor 

de VVE en de groepen 1/2.  
Wij gaan weer ons uiterste best doen om dan 
weer iets leuks/moois/grappigs/ontroerends 
te laten zien en/of horen. 
 
Alle ouders/familie zijn van harte welkom! 

 
 
Kerstkoor groep 6 t/m 8 

 
Ook dit jaar geven 
wij iedereen weer 
de kans mee te 

doen met het 
kerstkoor! 

Wie heeft “The 
Voice of the Zeven 
Zeeën”? 
5 kinderen uit 
groep 6, 5 

kinderen uit groep 
7/8A en 5 kinderen uit groep 7/8B kunnen 
meedoen in ons koor! 
 

Wat moet je doen? 
- Geef je op bij juf Susanne (de lijst komt op 

de deur te hangen) 

- Doe (blind) auditie op woensdag 14 
december (zing een liedje wat je leuk vindt), 
13.00 uur in de speelzaal 
- Oefen samen met meester Tim en juf 
Susanne traditionele kerstliedjes 

- Zing en schitter als een echte ster op 

woensdag 21 december voor het 
kerstdiner met het echt Zeven Zeeën-koor! 

 
Groetjes, meester Tim en juf Susanne 
 
Nieuws vanuit de directie 

Juf Winnie 

Onze onderwijsassistente, juf Winnie, is al 
enkele weken niet op school vanwege ziekte. 
Wij hopen dat zij snel weer aanwezig zal zijn 
en wensen haar heel veel beterschap! 
 

Juf Geertje heeft een zoon 

Zaterdag 26 november om 13.13 uur is juf 
Geertje bevallen van een zoon. 
Hij heet Raaf. Wij feliciteren juf Geertje, haar 
man Sijmen en dochter Julia met hun zoon 

en broertje en wensen hen veel plezier en 
geluk samen. 
 

Sint op school 
Maandag 5 december om 08.35 uur zal de 
Sint met zijn Pieten een bezoek brengen aan 
onze school. Alle leerlingen verzamelen eerst 
in de klas en gaan daarna met de leerkracht 

naar buiten om de goedheiligman op te 
wachten. Indien u hier bij wilt zijn dan 
verzoeken wij u om zich op het schoolplein 

achter de leerlingen te voegen. Helaas 
kunnen de ouders van de leerlingen uit groep 
1 t/m 8 niet mee naar de klas, het feest gaat 
verder samen met de leerkracht en de leden 
van de oudercommissie. Wel bent u van harte 

welkom in de ouderkamer, daar wordt van 
09.30 - 11.30 uur het Sinterklaasfeest met 

de ouders gevierd.  
 

 

Kerstfeest 

Kerstfeest met de leerlingen 

Op woensdag 21 december vieren we het 

kerstfeest met de leerlingen. In elke klas 
zullen de kinderen genieten van een heerlijk 
kerstdiner. Om 17.15 uur staan de kinderen 
van het kerstkoor op het schoolplein en 
zullen kerstliedjes ten gehore brengen onder 
leiding van juf Susanne en meester 
Tim.  Iedereen is van harte welkom om 

hiernaar te komen luisteren. Om 17.30 uur 
gaan de deuren open en mogen de kinderen 
hun eten/drinken voor het kerstdiner naar de 
klas brengen. Om 19.00 uur kunt u uw kind 
weer komen ophalen.  
 

Vraag aan de ouders: 

We zouden het ook dit jaar weer erg op prijs 

stellen als u voor de klas van uw kind iets 
lekkers wilt maken voor het kerstdiner. U 
kunt dit doorgeven aan de leerkracht van uw 
kind. Namens de kinderen willen wij u 
hiervoor alvast heel erg bedanken.  
 

Kerstfeest voor de ouders 
Het nieuwe schoolgebouw is prachtig, maar 
heeft niet echt een grote ruimte om iets 
extra’s voor de ouders te organiseren. Dit 
betekent, dat de oudercommissie ook geen 

kerstfeest met hapjes voor de ouders kan 
organiseren. Wel bent u van harte welkom 
op donderdag 22 december bij de 
kerstinloop in de ouderkamer. Meer 
informatie hierover leest u elders in deze 
nieuwsbrief.  
 

Niet vergeten: 

Vergeet u niet om te komen kijken en 
luisteren  naar ons kerstkoor? Dit koor 
bestaat  uit leerlingen van de 
bovenbouwgroepen. U kunt dan tevens 
genieten van warme chocolademelk en een 

kerstkransje.  
Het kerstkoor treedt op van 17.15 - 17.25 
uur op het schoolplein bij de hoofdingang van 
de school. Graag tot 21 december!  
  



Ouderbijdrage 
Denkt u in deze feestelijke maand nog even 
aan het betalen van de ouderbijdrage. Voor 
vragen kunt altijd terecht bij meester Patrick, 
aanwezig op maandag, woensdagochtend en 

donderdag. 
 

Informatie over de hoofdluis 
Het Landelijk Steunpunt Hoofdluis heeft een  
5 stappenplan  bedacht. 
Jaarlijks krijgt zo’n 10 % van de kinderen in 
het basisonderwijs hoofdluis. Hoofdluis is niet 
gevaarlijk, maar wel lastig. Als je hoofdluis 

aantreft is dat geen reden voor paniek. In dit 
plan lees je welke methodes er zijn en welke 
stappen je moet ondernemen om er zo snel 
mogelijk vanaf te komen.  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
De methodes  
Er zijn 2 methoden om hoofdluis te 

behandelen: 1. Nat Kam methode 2. 
Behandelen van het haar met een 
antihoofdluismiddel in combinatie met 
kammen; Het voordeel van de nat kam 
methode is dat het goedkoop is en geheel 
natuurlijk. Het nadeel is dat het erg 
arbeidsintensief is, en dat de kans dat je een 

luis over het hoofd ziet (en weer opnieuw 
moet beginnen) groot is.  
Antihoofdluismiddelen koop je bij 
drogisterijen, apotheken en supermarkten en 
zijn op basis van permetrine, malathion en 
dimeticon. Chemische bestrijdingsmiddelen 
werken op basis van malathion of permetrine, 

ze vergiftigen de luis. Evenals de nat kam 
methode leidt een behandeling met dimeticon 
niet tot resistentieontwikkeling. Middelen op 
basis van dimeticon zijn mede daarom ook 
aanbevolen door het RIVM en dan specifiek 
een geregistreerd geneesmiddel. Kammen in 

combinatie met een antihoofdluismiddel is 
bewezen effectief.  
Stap 1 - Voorbereiding  
Kies voor de nat kam methode of voor een 

antihoofdluismiddel in combinatie met 
kammen. Zorg dat je de gewenste producten 
in huis hebt, of haalt. Het is altijd verstandig 

om preventief een antihoofdluismiddel in huis 
te hebben. Zorg dat je sowieso een 
luizenkam/netenkam in huis hebt.  
Controleer het hele gezin. Kam boven een wit 

vel of de wastafel. Het verschil tussen dode 
en levende neten is soms moeilijk te zien. 
Nieuwe (pas gelegde) neten zitten vlakbij de 
hoofdhuid aan de haren geplakt. Dode (lege) 
neten groeien mee met het haar en zitten 

verder van de hoofdhuid verwijderd.  
 

Stap 2. - Behandelen  
Als je voor een antihoofdluismiddel gekozen 
hebt:  
Behandel de besmette gezinsleden met het 
middel, conform de instructies in de bijsluiter 
of de gebruiksaanwijzing. Behandel niet 

preventief met middelen tegen hoofdluis! Dit 
heeft namelijk geen zin e n indien chemische 
producten gebruikt worden, werkt dit 
resistentie in de hand. 
Stap 3 - Kammen  
Kam het haar eerst goed door met een 
gewone kam. Was het haar met gewone 

shampoo en spoel het haar uit. Breng 
vervolgens ruim crèmespoeling in het haar en 

spoel dit NIET uit. Kam vervolgens alle luizen 
en neten uit het haar volgens de 
kaminstructies.  
Kaminstructies:  
Kam gedurende 14 dagen elke dag het haar 
met een luizenkam/netenkam, eventueel in 
combinatie met crèmespoeling. Per kambeurt 

moet je rekenen op ongeveer 15 minuten. Je 
gaat als volgt te werk:  
- Bescherm de ogen met een washandje en 
kam dan eerst met een gewone kam de 
klitten uit het haar.  

- Houd het hoofd voorover boven een wasbak 

of een stuk wit papier. Pak de 
luizenkam/netenkam en kam het haar van 
achter naar voren, tegen de hoofdhuid aan; 

start bij het ene oor en schuif, plukje voor 
plukje, na elke kambeweging op naar het 
andere oor. Vastgeplakte neten kan je 
eventueel losweken door te deppen met 
azijn.  
- Veeg tijdens de kambeurt de kam 
regelmatig af aan een witte papieren servet 



of zakdoek en kijk of je luizen ziet. Spoel 
gevonden luizen door de wc of wasbak.  
-Ga regelmatig over dezelfde gebieden heen 
voor de zekerheid. Let extra op haar dicht bij 
de hoofdhuid, achter de oren, in de nek en 

haar hangend over het voorhoofd.  
-Spoel vervolgens de crèmespoeling uit het 

haar en maak de kam goed schoon. Je kunt 
de kam 5 minuten uitkoken of ze ontsmetten 
met alcohol(70%). Maak de luizenkam na 
gebruik van elk gezinslid steeds grondig 
schoon.  
 

Stap 4 – informeer je omgeving  
Waarschuw de school, dan kunnen ook 
andere ouders weer extra opletten. 
Waarschuw ook de ouders/verzorgers van 
vriendjes/ vriendinnetjes, een logeetje, 
sportverenigingen etc. zodat daar ook 
gecontroleerd kan worden.  

Stap 5 – Blijf alert  
Blijf de eerste 2 weken dagelijks kammen. 

Als je opnieuw (levende) hoofdluizen 
constateert, volg je het stappenplan opnieuw 
vanaf stap 1. Blijf na 14 dagen alle 
gezinsleden één keer per week controleren 
met een luizenkam/netenkam, zeker zolang 

er hoofdluis heerst.  
Let Op - Wassen en Stofzuigen is niet meer 
nodig.  

Het advies voor een grondige schoonmaak 
van het huishouden wordt ingetrokken. Er is 
geen wetenschappelijk bewijs voor de 
effectiviteit van de aanvullende maatregelen 
zoals het wassen van beddengoed, knuffels 
en jassen, het stofzuigen van de auto of het 
gebruik van luizencapes of -zakken. Dit kan 

veel tijd en stress schelen!  
Kijk voor meer informatie op de website van 
het Landelijk Steunpunt Hoofdluis: 
www.hoofdluis.org 
 
Bericht van de ouder-kindadviseur 

Beste ouders, kinderen en leerkrachten, 
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. 
 
MEDEDELINGEN: 
 
* Zit uw kind in groep 8 (of 7) 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 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. 
  
Ter herinnering: 
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 
Mijn werkdagen zijn: maandag, dinsdag en 

donderdag 
 
Met vriendelijke groeten, 

 
Angelique Zijlstra, Ouder- en kindadviseur 
 

 
  

http://www.hoofdluis.org/
mailto:a.zijlstra@oktamsterdam.nl


NIEUWS VAN DE OUDERKAMER 
DECEMBER 2016 
  
Dag allemaal,                                                                                                         
Dat december de feestmaand van het jaar is, 

zien we duidelijk hier op school! Dankzij de 
oudercommissie is de school prachtig 

versierd voor Sinterklaas. Zowel de kleuters 
als de peuters werken aan het thema “Feest!” 
met Uit en Thuis deze maand en ze mogen 
weer lekker knutselen voor de tentoonstelling 
op de gang.  

 

Maandag 5 december vieren de kinderen 
natuurlijk het Sinterklaasfeest en gaan we 
ook in de ouderkamer de verjaardag van de 
Goedheiligman vieren, vanaf 9:30uur! 
Meteen daarna op dinsdag 6 december  

moet de Sinterklaasversiering ingepakt 
worden en gaan we versieren voor de kerst! 
Voor het thema feest heb ik twee speciale 
activiteiten voor de ouders van peuters en de 
kleuters.  
 

Op dinsdag 13 en donderdag 15 
december kunnen ouders een wenskaart 
en/of cadeautje komen maken voor hun kind 
in de ouderkamer. De wenskaarten doe ik op 
de post en zo krijgen de kinderen een leuke 
verassing thuis van hun moeder of vader!  
 

Op 22 december is er een feestelijke 
afsluiting van het jaar tijdens de ouderinloop. 
Kortom een drukke maand!                                                                     
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 

Maandag 5 
december 
9:30-11:30 

uur 

 

Sinterklaasfeest voor de 
ouders 
Spelletjes en heel veel 

lachen! Vanochtend is het 
feest in de ouderkamer 
voor de ouders  

Dinsdag 6 

december                                       
8:30 uur       

  
                                      

Versierochtend Kerst 

Vanochtend gaan we de 
Sinterklaas versiering 

inpakken en de school 
versieren voor het 
Kerstfeest. 

Vrijdag 9 
december 

9:00 – 10:00 
uur  

Informatiebijeenkomst 
voor nieuwe ouders. 

Voor alle ouders die een 
kind willen plaatsen op 
onze (voor)school. 

Dinsdag 13 
december 

Wenskaart of cadeautje 
maken  

8:30 – 9:30 
uur 

Voor alle ouders van de 
groepen 1 en 2 en de 
voorschool. 

Donderdag 15 

december 

8:30 – 9:30 
uur 

Wenskaart of cadeautje 

maken  

Voor alle ouders van de 
groepen 1 en 2 en de 
voorschool. 

Donderdag 22 
december 

8:30 – 10:30 
uur      
                                                        

 

Kerstouderinloop met de 
directie 

We gaan samen 
terugblikken op het 
afgelopen jaar en samen de 
“schoolquiz” spelen! (met 
een prijs voor de winnaar 
natuurlijk;-) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Tussen Schoolse Opvang: Afspraken   
Aangezien ik regelmatig een vraag krijg over 

de gemaakte afspraken, volgt hier nog een 
keer een overzicht.   
                                                                                                                                                                                 

Onderwerp 
 

Afspraak 

Hoe ga je met 
elkaar om 
 
 

Tijdens het spelen 
draagt iedereen bij aan 
een prettige en 
gezellige sfeer. 
 

Niemand laat zich 
verleiden tot schelden, 
ruzie maken, pesten of 
een vechtpartijtje. 
 
Heb je een 
meningsverschil, dan 

los je het onderling op. 
Kom je er samen niet 
uit, vraag dan een TSO 
juf om hulp.   
 
Iedereen luistert naar 
de TSO juffen. 

Wanneer zij “STOP” 
zeggen, dan stopt 
iedereen met spelen en 

luistert ook iedereen. 

Speel- en 

spelmateriaal 

De TSO zorgt voor al 

het spel- en 
speelmateriaal. 
 
Iedereen mag en kan 
gebruik maken van het 
speel- en 
spelmateriaal. 

 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiw-cO72bDJAhUGHQ8KHerbBWcQjRwIBw&url=http://www.stickers.be/detail-full-color-50mm.asp?ProductID=1935&CatID=61&bvm=bv.108194040,d.ZWU&psig=AFQjCNF2qYhckNecVq2tijEhppbjL85D2g&ust=1448716929196108


Aan het eind van de 
TSO ruimt iedereen het 
speel- en spelmateriaal 
in opbergbakken op. 

Bal over het hek Een bal die per ongeluk 
over het hek is gegaan 

mag in opdracht van de 
TSO juf gehaald 
worden. Dit wordt door 
één leerling gedaan en 
deze leerling wordt 
door de TSO juf 

aangewezen. Het hek 
wordt door de TSO juf 
open en dicht gedaan.  

Toiletgebruik en 
water drinken 

Water drinken en/of 
naar het toilet gaan 
doe je voor of na de 

TSO. 

TSO voorbij Wanneer de TSO juf 
fluit, wordt direct al het 
spel- en speelgoed 
opgeruimd en gaat 

iedereen rustig en 
netjes in de juiste rij 
staan. 

  

Overtredingen Daar gaan we 

natuurlijk niet vanuit, 
maar mochten die toch 
begaan worden dan 
zullen die – net zoals in 
het verkeer – bestraft 
worden: 

Niet luisteren naar de 

TSO juf: 
1e keer = 5 minuten 
time-out 
2e keer = 10 minuten 
time-out 
3e keer = time out voor 

de rest van de pauze 
 
Toch vechten, pesten 
of schelden? 
1e keer = een 
waarschuwing en 
ouders worden gebeld 

2e keer = volgende dag 
niet buiten spelen en 
ouders worden opnieuw 
gebeld 

3e keer = drie dagen 
niet buiten spelen en 

ouders worden opnieuw 
gebeld. 
 
Misbruik van het spel- 
of speelgoed? 
1e keer = een 
waarschuwing 

2e keer = niet meer 
met het spel- of 
speelgoed spelen 

 
Jongeren Cultuurfonds Amsterdam  
 

 

Willen uw kinderen naar muziekles of 
dansles, maar heeft u daar geen geld voor?  
 
Dan kan u in aanmerking komen voor een 
bijdrage van het Jongerencultuurfonds 
Amsterdam. Belangrijke voorwaarden: 
● Uw kind moet tussen de 4 en 18 jaar zijn.  

● U bent financieel niet in staat om het 
lesgeld te betalen.  

● Aanvragen gaan via OKA medewerker 
Angelique Zijlstra of juf Hedwig Speulman.  
 
Meer informatie vindt u op 
www.jongerencultuurfonds.nl 

 
 
 

 
 

 
 
 

Het team van IKC Zeven Zeeën 
wenst alle kinderen en hun 

ouders een goed weekend! 
 

http://www.jongerencultuurfonds.nl/

