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In dit nummer: 

 Matroos van de Maand 
 Nieuws uit groep 4/5 B 

 Nieuws van de leerlingenraad 
 Nieuws van de ouderkamer 
 Open dagen op de DATschool 

 

 

Vrijdag 2 juni Studiedag leerkrachten 

Alle leerlingen vrij 

Maandag 5 juni Tweede Pinksterdag 
Alle leerlingen vrij 

Dinsdag 6 juni Studiedag leerkrachten 
Alle leerlingen vrij 

Woensdag 7 
juni 

Schoolmarkt 13:30 – 
15:00 uur 

Dinsdag 13 juni Ouderbijeenkomst 
peuters/kleuters 
 8:30 uur 

Donderdag 15 
juni  

Ouderbijeenkomst 
peuters/kleuters 
 8:30 uur 

Vrijdag 16 juni Bezoek aan Stadshoeve 

groep 4/5 B 

Woensdag 21 
juni 

Spelletjes schakelklas 3B 
8:30 uur 

Vrijdag 23 juni Amsterdamse 
Olympische sportdag 
groep 7 

Vrijdag 23 juni Bezoek aan Stadshoeve 
groep 3A 

Donderdag 29 

juni 

Schoolreisje groepen  

6 en 7 

Vrijdag 30 juni  Informatiebijeenkomst 
nieuwe ouders 9:00 uur 

Vrijdag 30 juni  Bezoek aan Stadshoeve 
groep 3B 

Dinsdag 4 juli Schoolreisje groepen 
1 tot en met 5 

Woensdag 5 juli 
tot en met 
vrijdag 7 juli 

Schoolkamp groep 8 

  

 

 

 
De matroos van deze maand komt uit groep 
7 / 8 A. Het was lastig kiezen met alle 
talenten in deze groep. Groep 8 die de laatste 

maanden heel hard heeft gewerkt aan de 
cito-toets  eindtoets en nu bezig is om een 
fantastische musical neer te zetten. Ook ben 

ik super trots op mijn groep 7. Deze groep 
kan heel hard werken, ze zijn leergierig en 
heel erg lief.  

Wie ik extra in het zonnetje wil zetten, is 
Hind. Zij is 
ontzettend 
gegroeid de 
afgelopen 
maanden . 
Ze heeft een 

geweldige 
werkhouding, 
maar waar ik 
het meest 
trots op ben 
is dat Hind 
heel erg lief 

en 
behulpzaam 
is naar 
andere 
kinderen toe. 
Over een 

paar 
maanden 
gaat ze naar de middelbare school en met 
haar inzet gaat ze het daar fantastisch doen! 

Matroos van de Maand 

http://ikczevenzeeen.nl/


Nieuws uit groep 4/5 B 
De Stadshoeve 
Vrijdag 16 juni gaat de groep 4/5B naar 
boerderij "de Stadshoeve" in Zunderdorp. 
We vertrekken om half 9. We zijn op tijd 

weer terug. 
De kinderen gaan met de boer werken op het 

land en met de dieren. 
Het is verstandig om de kinderen kleding 
mee te geven die vies mag worden. 
Zijn er nog ouders die met ons mee 
willen. Voor meer informatie, loop even naar 
de juf.     

Alvast bedankt.  
 
Met vriendelijke groet, 
Juf Sandra  

 

 
Nieuws van de leerlingenraad 

Hallo iedereen, 
Wij van de leerlingenraad willen jullie iets 
vertellen over de schoolmarkt van 
woensdag 7 juni. Het is van 13:30u t/m 
15:00u. Dit doen wij om geld in te zamelen 

voor het schoolfeest. Helaas is het 

schoolfeest alleen voor groep 5t/m8 maar 
natuurlijk regelen wij ook iets voor de 
kinderen van groep 1t/m4! Op de 
schoolmarkt is er eten en er zijn superleuke 
activiteiten. Iedereen kan een spelletjeskaart 
kopen voor 50 cent. Hiermee kun je 
schminken en sjoelen! Daarnaast mag je ook 

voor 20 cent grabbelen in de 
grabbelton!  Dus neem gerust je buurvrouw, 
oma en opa en nog veel meer anderen mee! 
Je kunt ook spullen kopen die de kinderen 
van de school zelf hebben gemaakt. Wij 
hopen dat iedereen komt en samen maken 
we er een leuke dag van! 

Groeten, 
De leerlingenraad  

 
NIEUWS VAN DE OUDERKAMER JUNI 
2017 

  
 

Dag allemaal, juni is een lekker rustige 
maand in de ouderkamer; fijn aangezien veel 
ouders mee doen met de Ramadan! Wel zijn 
er bijeenkomsten voor de ouders van de 
voorschool en de groepen 1 en 2. Deze 

maand hebben wij het thema “Zomer”.           
Dat past natuurlijk helemaal bij het 

schitterende weer momenteel!                                                                                        
Voor meer informatie over alles wat er in de 
ouderkamer plaatsvindt, kunt u gewoon 
gezellig langs komen! Tot ziens in de 
ouderkamer, Rebecca     

 

** Door omstandigheden kan het zijn dat 
sommige activiteiten plaats vinden in de 
personeelskamer boven tegenover de 
directiekamer, in plaats van de ouderkamer.    
                                                                                                           
Komende activiteiten 

Dinsdag 13 juni 
8:30 – 9:30 uur 
 

Combiwel Uit&Thuis “Zomer” 
Voor de ouders van de voorschool 
en de groepen 1 en 2. 

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

kinderen en het huiswerk kunnen 
maken. 

Donderdag 15 
juni 
8:30 – 9:30 uur 

Combiwel Uit&Thuis “Zomer” 
Voor de ouders van de voorschool 
en de groepen 1 en 2. 
Ouders krijgen het nieuwe 

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

Dinsdag 20 juni 

8:30 – 10:30 
uur 

Uit en thuis extra: zomerspel 

maken. 
Voor de ouders van de kinderen 
op de voorschool en in de groepen 

1 en 2. 

Donderdag 29 
juni 

8:30 – 10:30 
uur 

Uit en thuis extra: zomerspel 
maken 

Voor de ouders van de kinderen 
op de voorschool en in de groepen 
1 en 2. 

Donderdag 6 
juli 

13:15 – 14:15 
uur 

Oudercommissie vergadering 
De oudercommissie komt bij 

elkaar om de komende activiteiten 
te bespreken. 

  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Het team van Dalton IKC Zeven 

Zeeën wenst alle kinderen en hun 
ouders een goed weekend! 



OPEN DAGEN op de DAT!school 
de jeugdtheater- en filmschool in Amsterdam-Noord  
 

Kinderen vanaf 7 jaar die theater en film leuk vinden, kunnen lessen volgen 

in toneel, dans, zang en filmmaken.  

Op de DAT!school hebben kinderen de ruimte om hun talenten te ontdekken én 

te ontwikkelen onder begeleiding van ervaren vakdocenten. 

Er zijn lesprogramma´s voor verschillende leeftijdsgroepen en niveaus. 

Benieuwd naar de lessen op de DAT!school? 

Zondag 18 juni en 17 september zijn er gratis 

proeflessen! 

De proeflessen zijn van 10.30 - 13.00 uur. Ouders mogen blijven kijken. 

Geef uw kind op door een mail te sturen naar inschrijven@datschool.nl met 

vermelding van de naam en de leeftijd van het kind. Algemene informatie 

over de DAT!school kunt u vinden op onze website: www.datschool.nl 

We hopen u te zien op 18 juni of 17 september! 
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