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Vrijdag 13 mei Informatiebijeenkomst 

nieuwe ouders   
9:00 – 10:00 uur 

Maandag 16 
mei  

Tweede Pinksterdag 
Alle leerlingen vrij 

Dinsdag 17 mei Studiedag 
Alle 

basisschoolleerlingen 
zijn vrij 

Donderdag 26 
mei 

Ouderinloop 
8:30 – 10:00 uur 

Dinsdag 31 mei Spelletjes schakelklas 
groep 6A 

13:15 – 13:45 

Woensdag 1 
juni t/m Vrijdag 
3 juni 

Schoolkamp groep 8 

 

 
 
 
 
 

 

Jihane van 

groep 6A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jihane is zo leuk en aardig. We vonden het zo 
leuk om te horen over haar vakantie in 

Istanbul. Zij kan soms erg grappig zijn. 
Jammer genoeg zien we dat niet altijd. 
Volgens haar teamgenoten kan zij goed 
luisteren en goede meningen boeien haar 

erg. 
 

Jihane ziet er altijd piekfijn uit. Zeinab zegt : 
“Zij heeft een mooie look”. 

 
 
Nieuws uit groep 1/2 C 
ballet met 1/2 c 
 
Dinsdag 10 mei zijn we met onze groep naar 

een balletvoorstelling geweest. We werden 
opgehaald met de bus en naar de Stopera 
gebracht.  
We waren te vroeg en hebben op het plein 

ervoor nog gespeeld met een andere 
kleutergroep die ook te vroeg was. 

 
Eenmaal binnen moesten we ook nog lang 
wachten maar eindelijk mochten we over een 
rode lijn lopen naar het theater.  
Toen iedereen een plek had begon de 
balletvoorstelling waarvan we erg onder de 
indruk waren. 

 
Misschien kunt u thuis vragen waar dit 
balletverhaal over ging aan uw kind.  
We hebben een mooie poster gekregen voor 
in de klas en een boekje waarmee je je eigen 
theater kunt maken.  
Toen we weer terugkwamen hebben we 

samen op school gegeten en konden we even 

bijkomen van dit enerverende ochtendje. 
 
Bedankt opa van Valentina en mama van 
Ouiam voor de hulp. 
 

Sportdag 
 
Sportdag was heel leuk. Alle kinderen waren 
ingedeeld in verschillende groepen.  Elk groepje 
bestond uit leerlingen van verschillende groepen en 
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elke groep vertegenwoordigde een land. Alle landen 
hadden plezier. We deden heel veel leuke dingen 
zoals estafette, pitten zakken over gooien, atletiek 
en rennen. Met de spellen kon je punten winnen. 
Uiteindelijk hadden twee landen evenveel punten: 
Brazilië en Australië. Om te bepalen wie de 
uiteindelijke winnaar was moesten deze landen 
penalty’s schieten terwijl de hele school toekeek, 
dat was erg spannend. Australië won uiteindelijk. 
Iedereen had het gezellig en was sportief dus deze 
sportdag heeft een blauwe kaart  verdiend. 
 
Geschreven door: Henok, groep 7A 

 

Sport participatie interview 
Op woensdag 18 mei zullen alle kinderen uit 
groep 3 t/m 8 kort geïnterviewd worden door 
een medewerker van Jump-in. Aan de 
kinderen zullen vragen gesteld worden over 
hun deelname aan een sport. Dat kan de 

deelname zijn aan een sportbuurtclub of een 
sportvereniging. Het scholenprogramma 
Jump-in helpt Amsterdamse basisscholen om 
kinderen meer te laten bewegen en gezonder 
te eten. Aan de hand van het interview kan 
Jump-in zien in hoeverre het programma 

effect heeft en kinderen inderdaad meer zijn 

gaan sporten.  
 

 
 

Sport uw kind nog niet en is het in bezit van 
een stadspas? Dan kan de school bij het 
jeugdportfonds de contributie aanvragen. 
Wanneer de aanvraag goedgekeurd wordt, 

betalen zij de contributie voor een jaar. 
Een aanvraagformulier kunt u invullen bij 

Hedwig Speulman of Angelique Zijlstra. 
 
Resultaten Cito eindtoets groep 8 
We zijn heel blij en trots u te kunnen melden 
dat de leerlingen van groep 8 heel goede 
individuele scores hebben behaald op de Cito 

eindtoets! In de eerste plaats een 
uitstekende prestatie van de leerlingen. Maar 
ook niet te vergeten, alle lof voor de 
leerkrachten` 

 
In de nieuwsbrief 
van 2 juni 2016 
zullen we u verder 
informeren over de 

gemiddelde 
schoolscore van de 

Cito eindtoets.  
 
 
 
Een reactie van een ouder op de 
informatieavond “Rekenen” 

Helaas waren er weinig ouders maar ik ben 
heel erg tevreden over de avond. Ik heb een 
beeld gekregen over hoe je nog meer met je 
kind thuis bezig kunt zijn met rekenspelletjes 
en ik ben mij er meer van bewust dat je 
eigenlijk de hele dag met rekenen bezig bent, 
zonder dat mijn kind dat merkt. Bijvoorbeeld 

“hoeveel aardappelen en tomaten hebben we 
nodig wanneer iedereen thuis er twee 

krijgt?”. Ik weet nu dat het  belangrijk is dat 
mijn kind eind groep 5 de tafels uit haar 
hoofd kent en niet langer haar  vingers 
gebruikt want dat kost tijd. De leerkracht 
heeft heel duidelijk verteld hoe er uitleg 

gegeven wordt bij rekensommen waardoor ik 
mijn kind thuis beter kan begeleiden bij het 
huiswerk. Het was voor mij een leerzame 
avond. 
 
Malika Abajtit,  moeder van Hafsa en Sara. 

 
Continurooster 
In de brief van 7 april jl. heb ik u voor het 
laatst geïnformeerd over het realiseren van 
het continurooster. Het continurooster is 
absoluut niet van tafel en op dit moment zijn 
we alle haalbare mogelijkheden aan het 

onderzoeken. Wanneer er meer concrete 
informatie is, wordt u hierover geïnformeerd 
op 16 juni a.s. zoals afgesproken in de brief 
van 7 april.  
 
NIEUWS VAN DE OUDERKAMER MEI 
2016 

 



Dag allemaal,                                                                                                          
Na een heerlijke meivakantie kunnen we er 
weer tegen aan!                                             
Deze maand zijn we weer druk bezig met de 
conversatielessen in de ouderkamer; dit 

blok met het thema “het kind!” De 
conversatielessen zijn op de vrijdagochtend 

van 8:30 tot 11:30 uur.(*Let op; op 
verzoek van de huidige deelnemers zijn de 
tijden veranderd in vergelijking met wat er in 
de schoolkalender staat!*) Op donderdag 
19 mei gaan we weer koken in de 
ouderkamer met als thema “gezonde 

tussendoortjes.”                                                                                             
Dinsdagmiddag 24 mei is er een 
themamiddag over leren luisteren met ouder 
–en kind adviseur Angelique Zijlstra. Eind mei 
begint er een cursus Positief Opvoeden in 
de ouderkamer voor alle ouders die aan hun 
ouderschapsvaardigheden willen werken! 

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 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 
8:30 – 11:30 
uur 

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

Donderdag 
19 mei 
9:00-12:00 

uur 

Kookclub! 
Vanochtend gaan we lekker 
en gezonde  tussendoortjes 

maken in de ouderkamer! 

Vrijdag 20 
mei 

8:30 – 11:30 
uur 

Nederlandse 
conversatieles blok 5. 

Voor alle ouders van de 
school en voorschool, het 
thema is: “het kind!” 

Dinsdag 24 
mei 

9:15 – 11:30 
uur 

Cursus Positief 
Opvoeden. 

Oudercursus waarin ouders 
vaardigheden leren om hun 
kinderen op een positieve 
manier te sturen. 

Dinsdag 24 
mei 

13:00 – 14:30 
uur 

Themamiddag “leren 
luisteren!” 

met Angelique Zijlstra 
ouder –en kind adviseur. 
Tips en vaardigheden om 

kinderen te leren luisteren. 
 

Dinsdag 26 
mei 
8:30 – 10:00 
uur 

Ouderinloop met de 
directie: Vanochtend heeft 
u de kans om te zeggen 
hoe u de Banne leuker, 
veiliger en kindvriendelijker 
wilt krijgen. We gaan 
namelijk in gesprek met de 

gemeente over de 
toekomst van de wijk. Zie 
ook de uitnodiging verder 

op in deze nieuwsbrief. 

Vrijdag 27 
mei 
8:30 – 11:30 
uur 

Nederlandse 
conversatieles blok 5. 
Voor alle ouders van de 
school en voorschool, het 

thema is: “het kind!” 

Dinsdag 31 
mei 
8:45 – 10:15 
uur 

Of 
13:00 – 14:30 
uur 
 

VVE Thuis 
ouderbijeenkomst  
“water” 
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. 

Donderdag 2 

juni 
8:45-10:15 
uur  
of 
13:00 -14:30 

uur  
 

VVE Thuis 

ouderbijeenkomst  
“water” 
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. 

 

 
 
Cursus 

positief Opvoeden 

(voor ouders met 
kinderen tussen 0-11 

jaar) 
 

Waar? 

- ouderkamer 

 IKC  Zeven Zeeën,  

Banneplein 111 

Wanneer? 

Dinsdag 24,31 mei, 7,14 juni & 12 juli, 9:15-

11:30  

Voor meer informatie en inschrijving:  

Angelique Zijlstra, ouder en kind adviseur  

of  

 Rebecca Weijnen, oudercontact medewerker 

 
                

 

Om jou te 
helpen bij 
positief 
opvoeden  



 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

Wat?  
Een open gesprek  met u en andere ouders in 
de Banne over de buurt en wat u belangrijk 
vindt voor kinderen die hier opgroeien.  
 
Waarom? 
Wij onderzoeken wat kinderen en ouders 

vinden van hun buurt. We hebben in de 
afgelopen weken al veel van hen gehoord. 
Het blijkt dat veiligheid en vrije tijd belangrijk 
zijn voor gezinnen en kinderen. Tijdens dit 
gesprek  gaan we samen met u en andere 
ouders dieper in op wat u vindt van deze 

onderwerpen. 
Wat u vertelt is belangrijk voor het stadsdeel: 
Om te houden wat goed gaat en om te 
verbeteren, wat beter kan. 

Wie zijn wij? 
Tarik (projectleider), Margriet, Nickey en 
Merle van Stichting Alexander, in opdracht 

van Stadsdeel Noord. 
Wanneer?                                                                                                                                                   
Tijdens de ouderinloop op donderdag 26 mei 
van 8.30-9.30 uur                                                         
Waar? 
Ouderkamer IKC Zeven Zeeën,  Banneplein 
111, 1034 DN Amsterdam 

 
Doet u mee? 
Dan zien we u graag op de 26e. We vinden 
het heel fijn om te horen of u van plan bent 
om te komen. Neem vooral ook andere 
moeders en vaders mee!  

 
Meer informatie? 

Stuur een mail naar:  
wiersma@st-alexander.nl of  
dehaan@st-alexander.nl,  
Of bel naar 020-6263929 en vraag naar 
Margriet of Nickey  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
Het team van IKC Zeven Zeeën 

wenst alle kinderen en hun 

ouders een goed weekend! 

Uitnodiging voor 
een goed gesprek met ouders 
 

Wilt u mee praten over uw buurt? 
Hoe het voor kinderen is in uw 

buurt? 
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