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Karez, is onze grote 
leesmatroos. 
Wij zijn ontzettend trots op de vorderingen die zij met 
lezen gemaakt heeft. 
Aan het begin van groep 4 had Karez heel veel moeite 
met stukjes tekst lezen. Het afgelopen half jaar heeft ze 
heel veel geoefend. Ze ging alles lezen  wat ze thuis kon 
vinden en las zelfs tot laat in de avond om het maar te 
leren. Deze inzet is niet voor niets geweest, want ze zit nu 
helemaal  op het niveau van groep 4. Hoera!!!! Alsof dit 
niet genoeg was is ze thuis ook heel erg aan het rekenen 
gegaan en in de klas zien wij een hardwerkende dame 

voor ons. 
Karez, je verdient het om matroos van de maand te zijn 
Een trotse juf Jolanda 
 
 
Voorstellen 
Mijn naam is Frank Zopfi en sinds een aantal weken interim- directeur op Dalton IKC 
Zeven Zeeën. Eigenlijk zou ik hier maar tot de zomervakantie zijn. Nu er geen nieuwe 
directeur gevonden is, is mij gevraagd ook in het nieuwe jaar te starten. Daar heb ik 
volmondig JA op gezegd! 
Ik heb kennis gemaakt met een betrokken team en een ontzettend warm ontvangst 
gekregen van de leerlingen. Met veel plezier en enthousiasme start ik dan ook in het 
komende jaar. 
Ik ben inmiddels 24 jaar werkzaam in het onderwijs en inmiddels 16 jaar als directeur op 
meerdere scholen. Ik heb een Brabants accent, maar woon dicht bij de school. 
In principe ben ik elke maandag t/m  donderdag in het gebouw, maar het is handiger via 
de mail een afspraak te maken indien u dit wenst. f.zopfi@innoord.nl of: op 
dinsdagochtend binnenlopen 
. 
Ik heb wekelijks een inloopspreekuur op dinsdag tussen 8.30-9.30 uur. u kunt altijd 
binnenlopen. 
 
Volgende week donderdagochtend is er een ouderinloop in teamkamer.  
U bent van harte welkom met vragen. 
 

Dinsdag 11 juli  Rapportgesprekken 

Donderdag 13 juli Ouderinloop 8.30 

Donderdag 13 juli  Rapportgesprekken 

Maandag 17 juli Informatiemiddag 
schakelklas 2017-2018 

Dinsdagochtend 18 juli Juffendag groep 1/2  
 

Dinsdagmiddag 18 juli Wenmiddag nieuwe groep 

Woensdag 19 juli Afscheidsavond groep 8 

Donderdag 20 juli Laatste schooldag 
Leerlingen gr 8 vrij 

Matroos van de Maand 

http://ikczevenzeeen.nl/
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Speerpunten voor het komende schooljaar 
In het komende schooljaar staan weer een aantal speerpunten gepland. Hier alvast een eerste selectie 

 Instructie begrijpend lezen/ luisteren verbeteren; 

 Het maken van een helder communicatieplan voor ouders en medewerkers; 

 Het schrijven een een vernieuwd ICT beleidsplan; 

 Een nieuwe aanpak kiezen voor sociaal emotionele ontwikkeling; 

 Verbeteren/vergroenen/schaduwplekken creëren op schoolplein. 
 
Tussenschoolse opvang/ continurooster 
Dit schooljaar is er op Dalton IKC Zeven Zeeën gestart met een soort van continurooster met opvang door Combiwel. Er is 
destijds afgesproken dat er op het einde van het jaar geëvalueerd zou worden en dat er overgaan wordt op de bekostiging door 
ouders. Deze week hebben we in de MR afgesproken dat we de evaluatie over de vakantie tillen en de bekostiging van de 
overblijfkrachten tot 1 januari 2018 bij de school blijft liggen.  
 
Afscheid en welkom 
Op het einde van het schooljaar nemen we afscheid van enkele gewaardeerde collega’s: 
Susanne Enkelaar (gr.6), Hedwig Speulman (gr. 3)  en Vera Tucci (IB) gaan starten op een nieuwe school. 
Een aantal collega’s is weer volledig hersteld en zij komen terug in de formatie, waardoor we afscheid nemen van enkele 
vervangers: Mathilde Kuipers (gr 1/2b), Mariska Beentjes (gr.5), Joke de Man(1/2a).  
Inmiddels weten we dat we ook enkele nieuwe collega’s gaan verwelkomen. Jacqueline van Diepen zal de Intern begeleider (IB-
er) worden. Jacqueline is een zeer ervaren IB-er en wij zijn blij dat zij de overstap gaat maken naar onze school! 
Wij verwachten op korte termijn ook duidelijkheid te hebben over een nieuwe bovenbouw leerkracht. 
 
Afscheid directietaken                                                                                    
Lieve ouders, 
Met veel plezier heb ik de afgelopen 17 jaar mijn werk als adjunct-directeur uitgevoerd. Ik heb er voor gekozen om met ingang 
van het nieuwe schooljaar als groepsleerkracht  mijn werkzaamheden op deze school voort te zetten . Dit betekent dat u mij nog 
wel op school zult tegenkomen als leerkracht van een groep, maar niet meer bij mij langs kunt komen voor uw vragen en 
opmerkingen. Ik wil alle ouders bedanken voor de fijne samenwerking en het vertrouwen dat ik van u gekregen heb en ik wens 
jullie allemaal een fijne en zonnige zomervakantie! 
Greta Taams 
 
Groepsindeling  
Aanstaande dinsdag hoort u naar welke groep uw kind gaat. Ik kan u niu wel al de groepsindeling laten zien: 
 

 
 
Oudercommissie 
Vanmiddag heeft de oudercommissie afscheid genomen van Milouda Sami, moeder van Yasmina en Souhailla. Milouda heeft 
gedurende 8 jaar op onze school geholpen met het organiseren van diverse feesten en activiteiten. Wij bedanken haar voor haar 
inzet  op onze school! 
De oudercommissie is op zoek naar nieuwe leden. Heeft u interesse laat het ons weten. 
 
Nieuws van juf Susanne  
Lieve ouders en kinderen, 
zoals velen van jullie al weten, ga ik na de zomervakantie op een andere school werken. Na 12 hele fijne 
schooljaren op de Dorus Rijkersschool en later op onze prachtige Dalton IKC Zeven Zeeën, is het tijd om 
ergens anders aan de slag te gaan. De nieuwe school is een stuk dichter bij mijn huis. 
Om van iedereen goed afscheid te kunnen nemen, is iedereen welkom in het lokaal van groep 6 op  
maandag 17 juli van 13.30 - 14.30 uur. Ik wil graag iedereen persoonlijk een hand en een dikke knuffel 
geven. Mocht ik jullie niet meer zien; heel erg bedankt voor het vertrouwen wat ik van jullie heb gekregen! 
Ik heb van alles intens genoten. 
Liefs, juf Susanne 
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Jump-in school 
Onze school is een Jump In school. Jump-in is het programma dat scholen helpt om optimaal bij te dragen aan gezonde voeding 
en beweging van hun leerlingen en zo overgewicht te voorkomen. daarom vragen wij de ouders die hun kind willen laten 
trakteren om  enkel gezonde traktaties mee te geven bij verjaardagen( ook voor leerkrachten) 
 
 
Spelen  in Sprookjeswonderland!! 
De groepen 1/2 zijn heerlijk naar Sprookjeswonderland geweest. We 
hadden een super gezellige buschauffeur die leuke liedjes voor ons had 
aangezet. In het park  waren super veel leuke dingen om te doen en te 
zien. We hebben door het Sprookjesbos gewandeld, een rondje in de 
trein gemaakt, in bootjes gevaren, op paarden en in auto’s gereden en 
uiteraard in de speeltuin gespeeld! We hebben ook nog lekker patat 
gegeten en we kregen ook nog een lekker ijsje! Kortom, het was een 
topdag! Nogmaals dank aan alle moeders die mee waren als begeleiders! 
Jullie zijn top!  
 
Terugblik op schoolreisje van groep 4 A 
We hebben afgelopen dinsdag een geweldige dag met elkaar in de 
Koningin Juliana toren gehad. Het weer was heerlijk en er waren zoveel  
attracties dat de kinderen moeilijk konden kiezen waar ze in wilden gaan. 
We kwamen tijd te kort. 
Ik heb vandaag aan de kinderen gevraagd om in een paar woorden hun beleving en hun favoriete attractie weer te geven . 
 
Dit vonden de kinderen: 
Yasmine:  fantastisch en de luchtballon was favoriet bij haar; 
Azra:   gezellig, prachtig en de 8 baan vond ik geweldig; 
Kehkashan:  super en van het trampoline springen kreeg ik niet genoeg 
Romeo:  best wel spannende dag, hij vond het geweldig om in  de mini botsautootjes te botsen; 
Garry:  het beste dat ik ooit heb gezien en de 8 baan en het reuzenrad vond ik geweldig; 
Romaissae:  de beste dag van het jaar, het schip en de 8 baan waren top; 
Roshan:   leuke dag en de 8 baan was super; 
Yassine:  leuke dag en de 8 baan was top; hé, had ik dit net ook niet gelezen? 
Yaren:   vond ook de 8  baan het leukst; 
Armando:  hele leuke dag en het schip gaf mij wel een raar gevoel in mijn maag; 
Sohail:   heel erg leuke dag, ondanks dat ik er al vaker ben geweest; 
Karez:  heel erg leuk en natuurlijk was de 8 baan het leukste; 
Abigail:   een gezellige dag en de 8 baan vond ik de eerst keer heel eng, maar daarna kon ik er geen genoeg van krijgen; 
Ikra:  super dag gehad en de 8 baan (daar is hij weer) was het allerleukste! 
Juf Jolanda:  fantastisch ik vond  de bewegende bus helemaal geweldig, wat hebben we zitten gillen! 

U leest - ik heb niets te veel gezegd. 
 

Schoolreis groep 6 en 7 in Drievliet 
De groepen 6 en 7 zijn vorige week donderdag naar Drievliet in Den Haag geweest. 
We hadden een hele fijne, luxe bus met een gezellige buschauffeur. 
In het park aangekomen hebben we wat fruit en water genomen en daarna mochten de kinderen in groepjes het park door. 
Wat hebben ze genoten! 
De FormuleX was de grote favoriet en sommige kinderen zijn er wel 9 (!) keer in geweest. 
Een aantal kinderen heeft nog een leuke VLOG gemaakt en deze hebben we de volgende dag in de klas bekeken. Ouders; de 
kinderen hebben de link naar de video in hun schoolmail en kunnen deze natuurlijk met jullie samen bekijken, dat wordt 
(na)genieten! 
Als lunch kregen we een heerlijk patatje en de meegebrachte broodjes zijn tussendoor ook bijna allemaal opgegaan. (Wat krijg je 
toch een honger van al die leuke activiteiten!) 
 
Wij zijn trots op de kinderen die zich heel goed en gezellig hebben gedragen en heel veel plezier hebben gehad. 
Amsterdamse Olympische Spelen groep 7 
Op 23 juni hebben de leerlingen van groep 7 deelgenomen aan de Amsterdamse Olympische Spelen.  Met een grote bus zijn we 
naar sportpark Ookmeer gereden. De leerlingen hebben meegedaan aan teamsporten en  individuele sporten. Ook konden ze in 
hun vrije tijd deelnemen aan leuke spelletjes.  De leerlingen uit groep zeven hebben het  SUPER GOED gedaan. Er zijn bekers en 
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medailles gewonnen, maar ook bijna de Fair-Play prijs. 
Het was een fantastische, sportieve dag met mooi weer en de leerlingen hebben het erg  leuk gehad.

 
Zomernieuws van de voorschool 
Dit is alweer het laatste nieuws van dit schooljaar. We zijn al begonnen met het thema “ZOMER”! Gelukkig schijnt de zon al 
uitbundig, want zomer betekent voor ons lekker veel buitenspelen en ontdekken. Vergeet bij mooi weer niet om uw kind in te 
smeren met zonnebrandcrème (tenminste factor 30). Wij doen het dan nogmaals voor het buitenspelen. Verder, als je aan de 
zomer denkt, dan denk je aan water! De kinderen krijgen dan ook volop de gelegenheid om met water en zand te spelen. 
Natuurlijk is ook de  
groep aangepast aan het thema, met een echte ijssalon.  
 
Mededelingen 
Vrijdag 7 juli a.s. gaat de voorschool naar Artis! Jippie! Dat wordt vast superleuk!!                                                        
Vrijdag 21 juli zijn de kinderen van de voorschool vrij. 
               
De laatste week voor de zomervakantie plannen we de schoonmaakwerkzaamheden in; uw hulp wordt erg gewaardeerd. 
Binnenkort hangen wij hiervoor een lijst op de deur. 
We wensen iedereen een heerlijke zomer!! 
Groetjes van de voorschool 
 

 
 
 

 
Speel ook een keer de baas! 
Zet je geld in op speelplannen voor de Banne! 
Beste ouders en docenten, 
Er komen meer buitenschoolse activiteiten voor kinderen van 9-12 jaar in de Banne. Daarvoor heeft het stadsdeel iedereen 
gevraagd met een goed plan te komen. Dit heeft geleid tot 9 inspirerende ideeën met heel verschillende inhoud (onder meer 
sport, creativiteit, techniek, gezondheid, ICT, taal etc.). Op zaterdag 8 juli van 12.00-14.00 in Speeltuin de Zeeslag 
(Parlevinkerpad 40) worden de plannen aan jullie gepresenteerd. Daarna kunnen jullie stemmen op je favoriete plannen,  
door er geld op in te zetten. Dat wordt heel leuk en spannend. Komt dus allen de 8e! 
 
Met vriendelijke groet, 
David van der Laan 
 
Noordjes Schrijflab & Kunstatelier 
Je kunt nog naar Noordjes Schrijflab & Kunstatelier tot de`zomervakantie! 
Psssst! Noordje is op zoek naar jou! Ben jij 7 jaar of ouder? En houd je van tekenen of 
verhalen verzinnen? Kom dan eens langs bij ons Schrijflab & Kunstatelier op de 
Zamenhofstraat 14B, het kost helemaal niks! 
Van maandag t/m donderdag (vakanties uitgezonderd) is het bij Noordje tussen 15.00 en 17.00 uur een gezellige boel met 
enthousiaste kinderen. Het eerste half uur krijg je begeleiding bij je huiswerk of oefen je met taal en lezen. Daarna gaan we met 
z’n allen aan de slag met een creatief project. Elke maand is er een ander thema. We werken bijvoorbeeld samen aan een 
grappig verhaal en maken daar bijpassende tekeningen bij, we bouwen een 
poppenkast en spelen zelfbedachte verhaaltjes, er worden mooie schilderijen gemaakt, en nog veel meer. Op de 2e en 4e 
woensdag van de maand komt er zelfs een echte schrijver of illustrator langs om een leuke workshop te geven. 
Bij Noordje leer je echt veel op het gebied van taal en kunst, maar het is vooral heel erg leuk om te doen! 
Lijkt dit jou wel wat? Kom dan gewoon een keer bij Noordje op de Zamenhofstraat 14B 
(Vogeldorp) binnenlopen! We laten je graag ons mooie gebouw zien en stellen je voor aan 
de andere kinderen en begeleiders. 
Kijk voor meer informatie op www.noordje.nl 
of volg ons op Facebook! 

http://www.noordje.nl/
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NIEUW! BSO De Zeevaarders in Dalton IKC Zeven Zeeën  

Goed nieuws voor ouders die hun kind na schooltijd en in de schoolvakanties op willen laten vangen door de Buitenchoolse 

Opvang (BSO) van Combiwel voor Kinderen. Na de zomervakantie start BSO groep De Zeevaarders in een mooie en gezellig 

ingerichte ruimte in de school zelf. 

Ontdekken en beleven 

We zorgen op de BSO voor een gezellige en ontspannen sfeer, er is voldoende uitdagend spelmateriaal en er zijn volop 

mogelijkheden voor de kinderen om te bewegen, te ontdekken en samen te spelen. We gaan veel naar buiten met de kinderen 

om te sporten, buitenspelletjes te doen of om de natuur te ontdekken. Uw kind heeft bij ons een leuke tijd. 

Gezond tussendoortje en drinken 

Gezond eten en drinken is een belangrijk onderdeel van goede opvang. Daarom letten we er op dat het eten en drinken geen of 

weinig toegevoegde suikers, kleur- en smaakstoffen bevatten. Als uw kind uit school komt is er een moment om even samen 

een tussendoortje te eten en wat te drinken. 

Contact met ouders en verzorgers 

We geven uw kind veel aandacht en zorgen ervoor dat uw kind door ons wordt gezien en zichzelf kan zijn. Als u uw kind komt 

ophalen vertellen we u over de bijzonderheden van de dag. Als u vragen heeft over de opvoeding of over het gedrag van uw 

kind, proberen wij u goed te adviseren. Over de algemene zaken op de groep of op de locatie worden er ouderavonden 

georganiseerd. 

Inschrijven of meer informatie 

Bent u geïnteresseerd in BSO De Zeevaarders?  

Ga dan naar de website www.combiwelvoorkinderen.nl  Daar kunt u meer lezen over Combiwel voor Kinderen of direct een 

inschrijfformulier invullen.  

U kunt ook bellen met een medewerker van onze afdeling planning. De afdeling is op werkdagen bereikbaar van 09.00 – 17.00 

uur. Het telefoonnummer is: 020 5771133 

BSO De Zeevaarders (in Dalton IKC Zeven Zeeën) 

Locatie van Combiwel voor Kinderen Amsterdam 

W. www.combiwelvoorkinderen.nl E. 

welkom@combiwel.nl T. 

020-5771133 

 

 

 

http://www.combiwelvoorkinderen.nl/
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