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Maandag 15 
mei 

Groepen 1/2 naar het 
Krakelingtheater 

Dinsdag 16 mei  Schoolfotograaf 

Vrijdag 19 mei Informatiebijeenkomst 
nieuwe ouders 9:00 uur 

Woensdag 24 
mei  

Spelletjes schakelklas 
8:30 uur 

Donderdag 25 
mei 

Hemelvaartsdag 
Alle leerlingen vrij 

Vrijdag 26 mei Alle leerlingen vrij 

Donderdag 1 
juni 

Ouderinloop 

Vrijdag 2 juni Studiedag 
Alle leerlingen vrij 

 

 

De matroos van de maand komt deze keer uit 
groep 1-2 C. 
Het viel niet mee om een kindje te kiezen 

want we hebben  

een hele klas vol matrozen.  
  
Maar Tharwat is toch 
een hele speciale  
matroos want ze is bij 
ons in de klas  

gekomen zonder 1 
woordje Nederlands  
te kennen en ze is elke 
dag heel druk  
bezig met luisteren en 
napraten van  
woorden en zo heeft ze 

al heel snel veel 
geleerd. Ze zingt veel 

liedjes al heel goed mee 
en ze laat zien dat ze 
zelf zo heel graag de taal leert. Tharwat past 
goed in onze groep en helpt graag andere 

kinderen. 
 
 
Nieuws van de voorschool 
Hieperdepieperdepiep hoera!                                                        
Op 22 april j.l. is Mason, zoon van 
voorschool-juf Sanne  geboren. Wat een mooi 

bericht! Wij feliciteren haar van harte met de 
geboorte van haar zoon en wensen hen veel 
liefde en een hele mooie toekomst toe! 
Op de voorschool pakken we het thema “Eet 

smakelijk” weer op; zo doen we samen 
boodschappen, koken we samen en dekken 
de tafel. Doen jullie thuis mee?! Jullie kunnen 

bijvoorbeeld opdrachtjes aan de kinderen 
geven in de supermarkt: zoek de melk, enz.. 
Verder is deze maand Yahia 3 jaar geworden 
en zullen Abdellah, Abdelrahman,  Oumaima 
en Dounia 4 jaar worden. Gefeliciteerd!!!! 
Gelukkig zullen wij hen nog vaak tegenkomen 

in de wandelgangen!   
 
Nieuws uit de groepen 1/2  
Beste ouders van de kleutergroepen, 
Maandag 15 mei gaan we met een bus naar 
het Krakelingtheater, in de middag.  We 

komen rond 15.00 uur weer terug omdat de 

voorstelling om 14.15 afgelopen is en we nog 
met de bus terug moeten komen. We hebben 

Matroos van de Maand 

http://ikczevenzeeen.nl/


er veel zin in want we hebben al een 
voorbereidende les gehad op school en 
krijgen ook een les na de voorstelling op 18 
mei. 

 
Groeten van de kleuterjuffen 

 
Schoolfotograaf 

Dinsdag 16 mei komt de schoolfotograaf. Hij 

is aanwezig onder schooltijd om alle kinderen 

van de voorschool, de peutercombi en groep 

1 t/m 8 op de foto te zetten. Broertjes en 

zusjes van leerlingen die bij ons op Dalton 

IKC Zeven Zeeën zitten, gaan ook samen op 

de foto; dit wordt intern georganiseerd. 

Houdt u er wel rekening mee dat de 

leerlingen met broertjes en/of zusjes die dag 

later thuis kunnen zijn. Als er na schooltijd 

nog foto`s gemaakt worden, verzoeken wij u 

om buiten op uw kinderen te wachten. Het 

is voor de kinderen en vooral ook voor de 

fotograaf erg storend als u voor het raam van 

het speellokaal gaat staan. We hopen op uw 

begrip en uw medewerking. 

Er worden geen foto`s gemaakt 

van overige gezinsleden.  

  

Ook dit jaar kunt u de foto`s via internet 

bestellen. U krijgt daarvoor een inlogcode 

waarmee u thuis de foto`s rustig kunt 

bekijken en bestellen. Na enkele weken 

worden de door u bestelde foto`s  op school 

afgeleverd. Heeft u vragen hierover dan kunt 

u terecht bij de ouders van de 

oudercommissie.  

 
Even voorstellen: Juf Femke 
Hallo allemaal, 

 
Een nieuwe juf roept altijd een hoop vragen 
op, waarvan ik er een aantal hier al kan 
beantwoorden. Mijn naam is Femke en sinds 
april de nieuwe vakleerkracht gym. Ik kom 
uit Twente, uit het stadje Oldenzaal. In mijn 
vrije tijd hockey en reis ik graag. Sport is 

mijn passie en wil dit graag overbrengen aan 
de leerlingen. Ik vind het belangrijk dat 
kinderen plezier hebben in het bewegen. 

Tijdens de lessen 
komen alle 
grondvormen van 

bewegen aan bod, 
zoals bijvoorbeeld: 
rollen, duikelen, 
springen, klimmen 
en klauteren. 
Tevens is er ook 
veel ruimte voor 

spelontwikkeling. 
Ik heb al gemerkt 
dat het ontzettend 
leuke klassen zijn 

en heb veel zin om 
er samen met de 
leerlingen een 

geweldige tijd van 
te maken.  

Als u nog vragen heeft, dan weet u mij te 
vinden.  
Groetjes,  
 

Gymjuf Femke 
 
Geen Open Podium in mei 

Misschien heeft u het op de kalender zien 
staan; op 17 en 19 mei zou er een Open 
Podium zijn. Echter, vorige maand, hebben 
we in het kader van het schoolbreedproject 
“mode” al een Open Podium gehouden. Dat 
was een groot succes. Om deze maand weer 

alle creativiteit uit de kast te halen, is een 
beetje teveel van het goede. Daarom vervalt 
het Open Podium van 17 en 19 mei. 
 
 
Naschoolse activiteiten 

De derde periode naschoolse activiteiten 
start komende week. De kinderen die een 
inschrijfformulier hebben ingeleverd 
hebben een bevestigingsbrief 
meegekregen waarop de data en tijden 

van de lessen staan. 
Bij aanvang van de les mogen de kinderen 
brood of fruit eten en water drinken. Dus 
ook op dit moment geen snoep, pakjes 
limonade of zogenaamde gezonde koeken. 
Er is nog plaats bij de volgende activiteiten: 
Atelier natuur voor groep 3 en 4 

Atelier animatie voor groep 1 en 2 
Korfbal voor groep 1 en 2 
Musical voor groep 7 en 8 
Tennis voor groep 7 en 8 
Opgeven kan bij Hedwig Speulman. 

 
 

 
 
 
 

Laatste oproep betalingen 
Er is veel aandacht besteed aan het binnen 
krijgen van de betalingen voor de 

ouderbijdrage en de 
schoolreisjes/schoolkampen. Helaas heeft 
nog steeds niet iedereen betaald of de eerder 
gedane toezegging in daden omgezet. 

Wanneer u nog niet heeft betaald of twijfelt 



of u dat wel of niet heeft gedaan, loopt u 
volgende week (week 20) even bij mij langs. 
Het zou jammer zijn als uw kind ineens niet 
mee kan met de bus. 

Meester Patrick 
 
NIEUWS VAN DE OUDERKAMER MEI 

2017 

 

 
Dag allemaal,                                                                                                                                                                  
Deze maand hebben wij het thema “Eten” in 
de VVE, gaan wij verder met het maken van 
verteltassen en krijgen ouders de 

mogelijkheid om zich in te schrijven voor een 
EHBO cursus. Voor ieder wat wils!                                                                                        
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 

Dinsdag 16 
mei 
8:30 – 10:30 
uur 

 

Verteltassen maken 
Vanochtend gaan we 
werken aan de 
verteltassen in de 

ouderkamer.  
Alle hulp is welkom. 

Donderdag 18 
mei 
8:30 – 10:00 
uur 

Uit en thuis extra: tel 
spel maken 
Voor de ouders van de 
kinderen op de 

voorschool en in de 
groepen 1 en 2. 

Dinsdag 23 
mei 

8:30 – 10:30 

uur 

Verteltassen maken 
Vanochtend gaan we 

weer werken aan de 

verteltassen in de 
ouderkamer.  
Alle hulp is welkom. 

Dinsdag 30 
mei 
8:30 – 10:30 

uur 

Verteltassen maken 
Vanochtend gaan we 
weer werken aan de 

verteltassen in de 
ouderkamer.  
Alle hulp is welkom. 

Donderdag 1 
juni 
8:30 – 10:00 

uur 

Ouderinloop  
informatieochtend  
EHBO cursus 

Informatie over een 
cursus sociale 

vaardigheden, 
netwerken en basis 
EHBO voor ouders 
aangeboden door het 

Rode Kruis. 

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

 

 
BSO op Dalton IKC Zeven Zeeën 

Het is zover, na de zomervakantie gaat de 

naschoolse opvang starten op Dalton IKC 

Zeven Zeeën! Er zijn al een aantal kinderen 

die door Combiwel worden opgevangen op de 

naschoolse opvang Nova Zembla in de 

Driemaster. Na de zomervakantie kunnen de 

kinderen op hun eigen school blijven en 

worden opgehaald. Waar de BSO zal gaan 

plaatsvinden en de nieuwe BSO naam wordt 

bekend gemaakt in de volgende nieuwsbrief.  

Op school worden de kinderen voor en na 

schooltijd en in de vakanties tot 18:30 uur 

opgevangen en worden met hen de meest 

leuke activiteiten uitgevoerd.  

 

Combiwel biedt opvang vanuit de visie dat de 

ontwikkeling van kinderen optimaal 

gestimuleerd wordt door een gezamenlijke 

inhoudelijke aanpak van school, gezin, 

opvang, vrijetijdsbesteding en zorg. Dit 

gebeurt bijvoorbeeld in het kader van de 

brede school. Kenmerkend daarin is een 

pedagogische doorgaande leerlijn van 

voorschool (VVE) tot de naschoolse 

activiteiten en buitenschoolse opvang, die 

waar mogelijk en gewenst aansluit bij het 

profiel, de methodieken, pedagogische visie 

en de thema’s van de school. 

 

Er zal een enthousiaste leidster worden 

aangesteld om met de kinderen leuke 

activiteiten te gaan doen, veelal buiten en 

altijd passend bij de leeftijd van de kinderen.  

 

Het aanbod 

 Voorschoolse opvang 7:30- 8:30 

uur 

 Naschoolse opvang 14:30- 18:30 

uur 

 Vakantie   8:00- 18:30 

uur  

 

Kosten 

Voor informatie over de verschillende 

(flex)mogelijkheden, inschrijving en de 

actuele kosten verwijzen wij u naar onze 

afdeling planning en plaatsing, 

telefoonnummer: 020-577 11 33. Om in 

aanmerking te komen voor 

kinderopvangtoeslag moet u aan een aantal 

voorwaarden voldoen. Deze en andere 

(financiële) informatie kunt u vinden op 

www.toeslagen.nl. 

 

 

 

 

http://www.toeslagen.nl/
https://combiwelvoorkinderen.nl/


 

Magic Circus 
Op een paar plekken in de school hebben we 
een poster opgehangen van het Magic Circus. 
De organisatoren hebben ons ook een aantal 
kortingskaarten gegeven. Helaas, te weinig 
om elk kind zo’n kaart te geven. Mocht u 
belangstelling hebben voor een bezoek aan 

dit circus, loop dan even langs bij meester 
Patrick. Als u tijdig bent, kunt u daar een 

kortingskaart krijgen. 
 
 

 

Kom je ook naar de Vriendendag op 
woensdag 17 mei? 
 
De Kinderraad van de Banne heeft een 
gezellige middag georganiseerd waarbij 
iedereen lekker buiten kan spelen en nieuwe 
vrienden kan maken in de buurt.  

Kom je mee hockeyen met Kids Actief? Of 
doe je mee met het voetbaltoernooi van Dock 
op het nieuwe kunstgrasveld?  
Bij Speeltuin de Zeeslag kan je cadeautjes 

maken bij juf Brenda van Wijsneus. En wie 
even wil uitrusten kan naar de verhalen 
luisteren die Hillery van de bibliotheek 

voorleest.  
 
 
Om 13.30uur begint het voetbaltoernooi met 
de wedstrijd:  
Kinderraad – Leerkrachten. 

Kom jij ze aanmoedigen? Bij de leerkrachten 
spelen onze juffen Femke en Susanne mee. 
Inschrijven voor het voetbaltoernooi kan bij 
het kunstgrasveld van 12.30uur tot 13uur.  
 
We zien je op de Vriendendag, woensdag 

17 mei, van 13.00uur – 16.00uur.  

Locatie: Nieuw kunstgrasveld en Speeltuin 
de Zeeslag 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Het team van Dalton IKC Zeven 

Zeeën wenst alle kinderen en hun 
ouders een goed weekend 

 


