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Woensdag 9 
november 

Studiedag 
Alle leerlingen vrij  

Donderdag 10 
november 

Overleg met 
oudercommissie 
(ouderkamer) 
13:15 uur 

Donderdag 24 
november 

Ouderinloop met directie 
8:30 – 10: 00 uur 

Donderdag 24 
november 

Overleg met 
oudercommissie 
(ouderkamer) 
13:15 uur 

Dinsdag 29 
november 

Ouderbijeenkomst 
peuters en kleuters 

8:30 – 9:30 uur 

Donderdag 1 
december 

Ouderbijeenkomst 
peuters en kleuters 

8:30 – 9:30 uur 

 
 

 
 

De Matroos van de Maand is.... Djelisa Sania 
uit groep 8B! 
Djelisa zit nog niet heel lang op de Zeven 
Zeeën, maar is niet meer weg te denken uit 

de bovenbouw. Met veel activiteiten is zij 
namelijk een echte karrentrekker! Zoals de 
danswedstrijd op de Olympische Dagen, 
knutselactiviteiten in de klas en sinds kort 

werkt zij ook mee aan de schoolkrant. Djelisa 
is een hele vrolijke meid met een kunstzinnig 

tekentalent. Blij dat zij bij ons op school zit! 
 

 
Nieuws uit de groepen 1/2  

 

Herfst, herfst wat heb je 
te koop?! 
We hebben het maar 
druk in de 
kleutergroepen! 
We hebben op het 
moment verschillende 

thema’s waar we mee 
werken en dat doen we 
nu allemaal een beetje 
door elkaar.  
Zo hebben we het over 
De Herfst, 

Sprookjesland en over 

Sint Maarten en de 
lampionnen.  
 

 
Hier zie je wat de 
kinderen uit 1/2b 

allemaal leren in de 
klas.   
 

http://ikczevenzeeen.nl/


Deze week hebben wij samen met de 
Voorschool een herfstwandeling gemaakt. We 
hebben heel wat mooie dingen gezien en 
gevonden.  
 

Een tip aan de papa’s en mama’s; maak ook 
eens een herfstwandeling door de buurt. 

Verzamel blaadjes, ga op zoek naar 
spinnenwebben of maak een blaadjesregen!  

 

Nieuws uit groep 4 A 
Leeshonger 
Mensen, pas op! Er heerst bij ons in de klas 
een ernstig fenomeen, leeshonger genaamd. 
De kenmerken van deze aandoening zijn dat 

de kinderen alles willen lezen op elk moment 
van de dag. 
Geen boek is meer veilig voor deze 
(lees)hongerige kinderen. Sommige kinderen 
zijn zo in hun boek verdiept dat ze niet 
merken dat de juf met de les wil beginnen. 

Als beloning voor het vele lezen verzamelen 
we, voor elk kwartier dat er gelezen wordt, 
één propje van crêpe papier in een lege fles. 
Op deze fles hebben we verschillende 
markeringen gezet en bij het behalen van 
een markering gaan we iets leuks in de klas 
doen. 

Ik hou u op de hoogte van deze leeshonger. 
  
De (lees)hongerige kinderen van groep 4A. 
  

 
Nieuws uit groep 6 
De kinderen in groep 6 zijn weer goed aan 

elkaar gewend, de sfeer is heel fijn en het 
zelfstandig werken én het samenwerken (in 

de klas en op de 

gang) gaan heel 
goed. 
Inmiddels 
werken de 
kinderen ook 
met de leerzame 
spelletjes als 

Katamino, Varia 

en Kapla. 
De meest geweldige bouwwerken worden 
gemaakt en het gepuzzel met de Katamino-
stenen is heel erg populair. Zelfs de juf komt 
er soms niet helemaal uit, maar vindt het ook 

ontzettend leuk om te proberen! 
 

Taakbrief 
Met de taakbrief wordt goed gewerkt, de 
kinderen mogen zelf de volgorde van het te 
maken werk (na de uitleg) bepalen en soms 
mogen zij helemaal zelf bedenken wanneer 
zij wat willen gaan doen. 

Ook dit gaat steeds beter, al is het soms 
lastig om te rekenen uit het boek als je ook 
op een Chromebook mag werken. Toch 
maken de kinderen de lessen zowel uit het 
boek als via de computer. 
 
Halloween 

Afgelopen maandag was het Halloween. 
Halloween is een feestdag die traditioneel 

vooral in Ierland, het Verenigd Koninkrijk, de 
Verenigde Staten en 
Canada gevierd wordt.  
De juf had zelf een 
Halloween-feestje 

gehad en had nog wat 
schmink over, die zij 
meenam naar school. 
De kinderen werden 
allemaal op 
maandagochtend 

geschminkt en hebben 
menig juf en meester en zelfs wat kinderen 
kunnen laten schrikken. Het was leuk om 
even iets “geks” tussen al dat harde werken 
te doen! 
 
Geschiedenis + klei 

Met de geschiedenislessen hebben wij het 
gehad over de Jagers en de eerste Boeren. 
We hebben geleerd dat een nieuwe vinding 
van de boeren het pottenbakken was. Ze 
wilden het voedsel dat ze zelf verbouwden, 
bewaren en daar waren potten voor nodig. 
Deze potten en/of schalen werden vaak mooi 

versierd met verschillende vormen. 

Zelf hebben de kinderen gewerkt aan het 
maken van potten van klei. Ook al zijn ze niet 
allemaal af; de resultaten vindt u in de 
vitrinekast naast de directiekamer. De 
kinderen en de juf zijn er erg trots op! 
 
Grafisch kunstproject 

Volgende week vrijdag (en de week erop) 



gaan er 10 kinderen uit de groepen 4 t/m 8 
werken aan een grafisch kunstproject; dit 
kunstwerk wordt geplaatst op de witte 
panelen tussen de ramen bij de 
samenwerkplek tegenover groep 4 en 4/5.  

Deze 2 lessen zullen verzorgd worden door 2 
kunstenaars; Patrick en Stella. 

 
Hoe alles in zijn werk zal gaan, is nog een 
verrassing. De 8 kinderen uit groep 6 die niet 
mee kunnen doen met het project, zullen met 
de eigen juf in de klas BEVO hebben om ook 
een mooi (blijvend) kunstwerk te maken. 

 
Koffie en thee voor de leerkrachten 
U zult het wellicht al thuis hebben gehoord; 
er is een aantal kinderen dat koffie en thee 

mag rondbrengen 
voor de juffen en 
meesters. 

Wij hebben veel 
kinderen op school 

die heel 
behulpzaam zijn 
en altijd klusjes 
willen doen voor 
de leerkrachten! 

Het koffie en thee 
rondbrengen is 
een serieuze taak, 
die de kinderen 
ook heel serieus 
doen. Zij pakken 

zelf alle spullen die nodig zijn en brengen het 
met groot plezier rond. Nog groter is de 
blijdschap van een juf of meester die een 
kopje koffie of thee krijgt tijdens het 
lesgeven! 
We kijken nu hoe we de koffie en thee zo 
snel, maar ook zo veilig, mogelijk rond 

kunnen brengen, want het mag natuurlijk 
niet te veel lestijd gaan kosten…  
 
 
Met de hele 
klas op 1 m2 
(1 vierkante 

meter) 
 
 
 
 
 

 
 
Groetjes, juf Susanne 
 

Leerlingenraad 2016/2017 
Na geweldige presentaties, zijn de stemmen 
geteld! 

De leerlingenraad is bekend en stelt zich 
graag aan jullie voor. 
Uit groep 5: Sayerah & Amira 
Uit groep 6: Samia & Hafsa 
Uit groep 7: Zeinab & Yassir 
Uit groep 8: Nisrine & Yasmina 
 

Wij wensen de leerlingen heel veel plezier en 
succes! 

 
 
 
Ouderbijdrage 
Nu de maanden vol met leuke feestdagen 

voor de deur staan, willen we graag dat elk 
kind kan meegenieten. Daarom hebben we 
de datum waarop de ouderbijdrage moet zijn 
voldaan, gesteld op 15 november 2016. U 
heeft hierover een brief en een  factuur 
ontvangen. Een groot aantal van u is al langs 
geweest om te betalen of heeft het bedrag al 

via de bank overgemaakt. Echter, nog niet 
iedereen heeft aan onze oproep gehoor 
gegeven. Daarom nog een keer een verzoek: 
Wilt u de factuur die u heeft ontvangen, zo 
spoedig mogelijk betalen. En mocht het 
problemen opleveren, komt u dan ook even 

langs. Er zijn veel oplossingen mogelijk. 
 
NIEUWS VAN DE OUDERKAMER 
NOVEMBER 2016 

 
Dag allemaal,                                                                                                         

vorige maand hebben wij de eerste 
ouderbijeenkomsten gehad over het thema 
Herfst van Combiwel Uit & Thuis. De kinderen 



van de ouders die mee hebben gedaan, 
hebben prachtig “Herfst” huiswerk gemaakt 
en dit staat tentoongesteld buiten het 
speellokaal. Eind deze maand is het volgende 
thema “Feest” en ik hoop veel ouders te zien 

tijdens de bijeenkomst.                                                                                                                                      
Combiwel Uit & Thuis vervangt het VVE Thuis 

programma van vorig jaar.                                      
De ouderbijeenkomsten zijn nu 
samengevoegd, dus zijn er twee 
bijeenkomsten per thema voor alle ouders 
van de voorschool en de groepen 1 en 2. 
Ouders die naar de bijeenkomsten komen, 

krijgen een themaboek om samen met hun 
kind thuis de opdrachten te doen. De 
opdrachten in het themaboek zijn erg leuk en 
heel leerzaam.    Bij elk thema heb ik ook 
nog twee speciale activiteiten voor ouders. 
Ouders kunnen zich inschrijven voor de 
bijeenkomsten in de ouderkamer. Veel 

kinderen hebben mij gevraagd wanneer ze 
weer “huiswerk”  krijgen, dus die zullen blij 

zijn dat ze snel aan de slag kunnen! Ik hoop 
veel ouders te zien tijdens de bijeenkomst.                                  
 
In tegenstelling tot wat in de 
schoolkalender staat zijn de 

ouderbijeenkomsten alleen ’s ochtends 
van 8:30 tot 9:30uur, in verband met het 
continurooster van de school.  
 
Tot ziens, Rebecca          

                                                                            

Komende activiteiten 

Dinsdag 8 
november 
8:30 – 9:30 
uur 

Interactief voorlezen, 
hoe doe je dat? 
Voor alle ouders van de 
voorschool en groepen 1 en 

2. 

Donderdag 
10 november 
8:30 – 9:30 
uur 
 

13:15 – 
14:15 uur 

Ouderinloop 
Informele ontmoeting 
ochtend voor alle ouders 
van de school en 
voorschool. 

Oudercommissie 
vergadering 
De oudercommissieleden 
(klassenouders) komen 
samen om de komende 
activiteiten te bespreken en 
de taken te verdelen. Alle 

ouders zijn van harte 
welkom! 

Donderdag 
17 november 
8:30 – 9:30 

uur 

 

Steunvrouwen en 
Samenspraak 
Twee prachtige projecten in 

Amsterdam Noord.        

Sonija Manjic van Doras 
maatschappelijk werk komt 
ons hier meer over 
vertellen. 

Donderdag 

24 november 
8:30 – 10:00 
uur 

Ouderinloop met de 

directie 
Gelegenheid voor ouders 
om vragen te stellen over 
de school aan de (interim) 
directeur Ferdinand van 
Veen.  

Dinsdag 29 
november 
8:30 – 9:30 
uur  

Combiwel Uit & Thuis 
“Feest” 
Voor de ouders van de 
voorschool en groep 1 en 
2. 

Ouders krijgen het nieuwe 

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

Donderdag 1 
december 
8:30 – 9:30 
uur  

Combiwel Uit & Thuis 
“Feest” 
Voor de ouders van de 
voorschool en groep 1 en 
2. 
Ouders krijgen het nieuwe 
themaboek, en informatie 

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

 

 

 
 
Tussen Schoolse Opvang 
Dag allemaal, 

Wij zijn op zoek naar divers speelgoed voor 

de kinderen voor de TSO. Mocht u tijdens het 
opruimen speelgoed tegen komen dat uw 
kind niet meer gebruikt, zijn wij er heel blij 
mee. Denk aan kleine auto’s voor de 
kleuters, verkleedkleding, en 

gezelschapspellen voor binnen.  
 
Mocht u vragen hebben over de TSO ben ik 
op maandag, dinsdag en donderdag in de 
ouderkamer te vinden of kunt u vraag stellen 
via de mail: r.weijnen@combiwel.nl 
Tot de volgend keer, 

Rebecca  
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