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Donderdag 8 
september  

Ouderinloop 
8:30 – 9:30 uur 

Vrijdag 16 
september 
 

Informatiebijeenkomst 
nieuwe ouders 
9:00 uur 

Dinsdag 20 
september 

Oudervertelgesprekken 

Woensdag 21 
september  

Spelletjes schakelklas 3B 
8:30 uur 

Donderdag 22 

september 

Oudervertelgesprekken 

Woensdag 28 
september 

Start verkoop 
kinderpostzegels 

Donderdag 29 
september 

Ouderinloop met directie 
8:30 – 9:30 uur 

Woensdag 5 
oktober 2016 

Start Kinderboekenweek 

 

Matroos van de maand uit groep 6! 
 
In de eerste nieuwsbrief meteen 3 matrozen 

van de maand! 
 
Yasmine, Fatih Kaan en Stefany zijn net 
nieuw bij ons. 

In groep 6 hebben zij al heel snel hun plekje 
gevonden en hebben al meteen vrienden 
gemaakt. 

Ze werken erg hard en zijn ook heel vrolijk. 
 
Welkom alle drie en heel veel plezier dit 
schooljaar! 
 
Groetjes, juf Susanne 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Beste ouders van groep 4A, 

  
De kop is er af; het schooljaar is weer 
begonnen. De kinderen beginnen al een klein 
beetje te wennen in de klas. We mogen twee 
nieuwe kinderen, Yasinne en Romaissae 
verwelkomen. 
Zij beginnen zich al aardig thuis te voelen in 

de klas en hebben al vriendjes en 
vriendinnetjes gevonden om mee te spelen. 
Het werken in groep 4 is een groot verschil 
met groep 3. De kinderen moeten veel meer 
zelf opschrijven i.p.v. antwoorden in 
werkboeken zetten. Ook moeten de kinderen 

nog wennen aan het continurooster. Toen de 
kinderen deze week naar huis gingen, werd 

http://ikczevenzeeen.nl/


mij gevraagd of ze ‘s middags weer naar 
school moesten komen. 
Dit jaar is ook nieuw dat de kinderen 
maandagochtend meteen (8.30 uur) gym 
hebben. Wilt u er voor zorgen dat de 

kinderen vanaf maandag 12 september  
’s morgens meteen naar de gymzaal in het 

Huis van de Wijk (in het winkelcentrum) 
gaan.  
Vrijdagochtend hebben we ook gym, maar 
dan komen de kinderen eerst naar school. 
Verder hebben we nog een vraag: welke 
ouders zouden bereid zijn om met kinderen 

uit onze groep, die nog moeite met lezen 
hebben, minstens één maal per week te 
lezen? 
Als u dit wilt doen, neem dan even contact op 
met juf Jolanda (zij werkt maandag, dinsdag 
en woensdag). 
  

meester Ron en juf Jolanda 

 
Nieuws van de directie 
Wij hopen dat u een fijne vakantie hebt 
gehad en dat uw kinderen weer met frisse 

moed aan het nieuwe schooljaar zijn 
begonnen. Een schooljaar waarin we gestart 
zijn met het continurooster en daarmee ook 
andere schooltijden.  
Ook dit jaar houden we u weer via de 
nieuwsbrief en de ouderinloop op de hoogte 
van de schoolontwikkeling en alle andere 

leuke dingen die wij graag met u delen. 
Neem ook eens een kijkje op onze website 
en/of onze Facebookpagina.  
Wij kijken uit naar de samenwerking met u 
en uw kinderen en wensen iedereen een fijn 
schooljaar! 

 

Weet u het nog? 
Continurooster 
Deze week zijn we gestart met het 
continurooster. Dit betekent dat alle 
leerlingen op maandag, dinsdag, donderdag 
en vrijdag op school lunchen.  

 
Onze schooltijden: 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 
08.30 - 14.30 uur 
woensdag  van 08.30 - 12.30 uur en op 
woensdagmiddag zijn de leerlingen vrij.  
 

Gymles 
Op maandag en vrijdag geeft meester Kevin 
gymles aan de leerlingen van groep 3 t/m 8 
in Het Huis van de Wijk. 
 

Schooltandarts 

Op dit moment is de schooltandarts 
aanwezig. U kunt hem vinden in de 
spreekkamer op de eerste verdieping. Als u 
vragen heeft kunt u altijd even langs komen; 
zijn naam is Vincent Roevros.  
 
Op tijd aanwezig zijn: 

Om 8.15 uur klinkt de eerste bel en gaan de 
deuren van de school open. Om 8.30 uur 
verwachten wij alle leerlingen in hun lokaal 

zodat de leerkracht met de les kan beginnen. 
Wilt u er voor zorgen dat uw kind op tijd in 
de klas is?  
 
Personeel 

Er wordt door het bestuur van Stichting 
Openbaar Onderwijs Noord gezocht naar een 

passende oplossing voor de directievoering 
van onze school. Zodra er meer bekend is, 
wordt u geïnformeerd. 
Greta Taams is op dit moment waarnemend-
directeur waardoor het niet mogelijk is voor 
haar de taak als leerkracht uit te voeren. Wij 

hebben hiervoor Mariska Beentjes aangesteld 
die, samen met Sandra van Heerwaarden de 
leerkracht is van groep 5A. Wij wensen 
Mariska veel succes ! 
 
De kalender 
Volgende week ontvangt u de kalender; per 

gezin een exemplaar. De kalender bestaat uit 
twee onderdelen; aan de ene zijde kunt u 

lezen wanneer wij welke activiteiten 
organiseren en aan de andere zijde vindt u 
informatie over IKC Zeven Zeeën. 
 
Ouderbijdrage 2016-2017 

Ook dit schooljaar willen wij weer leuke 
activiteiten voor de kinderen organiseren 
zoals het sinterklaasfeest, het kerstdiner, het 
paasontbijt, de sportdag, het schoolreisje en 
natuurlijk het Suikerfeest. Helaas kunnen wij 
deze activiteiten niet laten plaats vinden 

zonder uw bijdrage. De oudercommissie doet 
dan ook een dringend beroep op u om deze 
bijdrage te betalen, dit kan in een keer maar 
uiteraard kunt u ook in termijnen betalen. De 
oudercommissie, de leerkrachten, maar 
vooral de kinderen zouden het erg jammer 
vinden als deze gezellige activiteiten niet 

meer zouden plaats vinden omdat er geen of 
te weinig geld beschikbaar is. 
U ontvangt binnenkort een brief waarop 
vermeld staat hoe u deze bijdrage kunt 
betalen.  
 
Oudervertelgesprekken 

U bent van ons gewend dat uw zoon/dochter 
drie keer per jaar een rapport ontvangt en 
dat u uitgenodigd wordt voor een gesprek. 
Met ingang van dit schooljaar ontvangt u in 
maart en juli een rapport en wordt u in 
september uitgenodigd voor een 

oudervertelgesprek. Tijdens dit gesprek kunt 
u kennis maken met de leerkracht en kunt u 
zelf het een ander vertellen over uw kind en 
samen met de leerkracht bespreken wat het 

beste is voor uw zoon/dochter. Als er 
gedurende het schooljaar momenten zijn 
waarop u graag een gesprek wilt, kunt u 

altijd de leerkracht benaderen en een 
afspraak maken. Ook de leerkracht zal u 
uitnodigen als hij/zij met u in gesprek wil 
gaan.  
Binnenkort ontvangt u een uitnodiging voor 
dit gesprek.  
 

  



Schoolzwemmen groep 5 
Dinsdag 6 september a.s. start het 
schoolzwemmen voor alle leerlingen in groep 
5. De zwemles is elke dinsdagmiddag van 
13.00 - 13.45 uur. Wij kunnen hierbij niet 

zonder de hulp van ouders; wij stellen het 
zeer op prijs als u, samen met juf Mariska, de 

kinderen uit groep 5A en 5B zou kunnen 
begeleiden. U kunt zich aanmelden bij juf 
Mariska, juf Sandra van Heerwaarden en juf 
Sandra van Rosse.  
 
GYMROOSTER 2016/2017 

Maandag 
08.30-09.15 Groep 4A 
09.15-10.00 Groep 3A 
10.00-10.45 Groep 6 
10.45-11.30 Groep 7/8B 
11.30-12.15 Groep 5A 
 

12.45-13.30 Groep 7/8A 
13.30-14.15 Groep 4/5 

 
Dinsdag (Speelzaal) 
08.45 – 09.30 Groep 1/2A 
09.30 - 10.15 Groep 1/2 B 
10.30 – 11.15 Groep 3B 

11.15 – 12.00 MRT (Kleine motoriek) 
12.00 - 12.30 MRT (Grote motoriek) 
13.30-14.15 Groep 1/2 C 
 
Vrijdag 
08.45-09.45 Groep 4A en 4B  

09.45-10.30 Groep 3A 
10.30-11.15 Groep 6 
11.15-12.00 Groep 3B 
 
12.30-13.30 Groep 8A en 8B  
13.30-14.15 Groep Gym +  
 

Bericht van de administratie 
De wekker gaat weer af, snel wassen, 
aankleden, ontbijten, brood en een flesje 
water in de tas stoppen en hup.. op weg naar 
school. Voor leerkrachten, leerlingen en 
ouders is het schooljaar weer begonnen.  
Even wennen misschien maar al snel zit 

iedereen in het ritme.   
Het betekent ook dat als er iets aan de hand 
is, er een telefoontje moet worden gepleegd. 
Is er een leerkracht ziek, dan wordt er al 
vroeg contact gezocht met de school zodat er 
vervanging kan worden geregeld.  Uw kind 

moet immers les hebben.  
Maar ook als uw kind ziek is geworden of 
bijvoorbeeld  onverwacht naar een dokter 
moet,  is het de bedoeling dat u dat meldt. U 

moet dan vóór half negen bellen naar de 
school en doorgeven wat er aan de hand is. 
Wij zorgen ervoor dat er altijd iemand bij de 

telefoon zit. Het kan voorkomen dat er 
meerdere mensen tegelijk bellen; dan moet u 
iets langer wachten aan de telefoon. 
Het is van groot belang dat wij weten 
waarom een kind niet aanwezig is. Wanneer 
we bij de absentieronde merken dat er 
leerlingen, zonder reden, afwezig zijn, wordt 

in eerste instantie contact gezocht met u. Als 

dat niet lukt via de telefoon, moet ik de 
betreffende leerling als “ongeoorloofd 
afwezig” in onze administratie zetten.  Als dat 
een paar keer voorkomt, moet ik  ook een 
melding aan de leerplichtambtenaar doen. 

Zorgt u er dus voor dat u tijdig uw kind 
afmeldt wanneer het bijvoorbeeld ziek is.  

Die afmelding moet ook gebeuren door de 
ouders. Het komt voor dat  een boodschap 
doorgegeven wordt aan een broer of zus. 
Helaas, vergeten die oudere broer of zus wel 
eens om het bericht over te brengen.  
Een laatste punt wat hier ook verband mee 

houdt. Zorgt u er alstublieft voor dat wij op 
de hoogte zijn van uw telefoonnummer. Ook 
bij eventuele noodgevallen, moeten we u 
kunnen bereiken en maar al te vaak bellen 
wij naar een nummer dat niet meer in 
gebruik is. Loopt u gerust even bij mij langs 
om te checken of wij het juiste 

telefoonnummer van u hebben.  
 

Meester Patrick 
 
NIEUWS VAN DE OUDERKAMER 
SEPTEMBER 2016  

 
Dag allemaal,   
Welkom terug allemaal! Fijn om alle ouders 
en kinderen  gezond en uitgerust weer op 
school te zien. De ouderactiviteiten beginnen 
wat later dit schooljaar maar voor die tijd 
kunnen ouders zich inschrijven voor 

Nederlandse taallessen of fietslessen.  De 
Nederlandse taallessen worden geregeld door 
Ttif Company en  beginnen in de ouderkamer 
in september. De lessen zijn op de 
woensdag- en vrijdagochtend van 8:45 tot 
11:45uur. Ouders die mee willen doen, 
moeten zich heel snel inschrijven, uiterlijk 

maandag 5 september in de ouderkamer.  
Verder is er een super aanbieding vanuit de 
gemeente voor vrouwen die (opnieuw) willen 
leren fietsen. Voor €17,50 kunnen 

deelnemers in 10 lessen van 1 1/2 uur hun 
fietsdiploma halen. De lessen beginnen in de 
week van 19 september in de Banne. Voor 

meer informatie en een inschrijfformulier 
kunnen ouders terecht in de ouderkamer op 
dinsdag of donderdagochtend.        In 
verband met het gezonde schoolbeleid is er 
een ouderbijeenkomst over gezonde 
traktaties op 12 september. Diëtiste  Floor de 

Vries komt informatie geven over wat wel en 
niet gezond is voor de kinderen. Daarna gaan 
wij samen traktaties maken en beoordelen. 



Alle ouders zijn van harte welkom. Voor meer 
informatie over alles wat er in de ouderkamer 
plaats vindt, kunt u de maandkalender in de 
ouderkamer raadplegen, of gewoon gezellig 
langs komen!  
Tot ziens in de ouderkamer, Rebecca                     

 
Komende activiteiten 

Donderdag 8 
september 
8:30 – 
9:30uur  

 

Ouderinloop 
Informele ochtend om 
andere ouders te leren 
kenen onder het genot van 

een kopje koffie. 

Maandag 12 
september 
8:30 – 
10:00uur  

Ouderbijeenkomst 
gezonde traktaties. 
In samenwerking met 
diëtiste Floor de Vries van 

Jump-in 

Donderdag 
15 september 
13:15 – 
14:15uur  

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 

29 september 
8:30 – 
9:30uur  
 

Ouderinloop met de 

directie  
Vanochtend bespreken we 
de komende activiteiten en 
veranderingen in en om de 
school. 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

Zondag 18 september OPEN DAG met 
gratis proeflessen! op de DAT!school 

jeugdtheater- en filmschool in 
Amsterdam-Noord  
 
Alle kinderen vanaf 7 jaar die theater en film 
leuk vinden kunnen op de DAT!school lessen 
komen volgen in toneel, dans, zang, camera 
acteren en zelf films maken.  

Elk jaar sluiten we altijd af met een grote 
voorstelling voor de hele school in ons eigen 
theater. Door het jaar zijn er presentaties 
waarin de leerlingen kunnen schitteren. 
Op de DAT!school is er ruimte voor fantasie. 
Kinderen gaan hun talenten ontdekken en  
ontwikkelen onder professionele begeleiding 

van ervaren docenten. 
Er zijn lesprogramma´s voor verschillende 
leeftijdsgroepen en niveaus. 
 
Kinderen en ouders kunnen zo ontdekken wat 
de DAT!school te bieden heeft. Ouders 

mogen blijven kijken. De proeflessen zijn van 
10.30 - 13.00 uur.  
 
Geef uw kind op voor deze open dag 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 

 
 

 
 

Het team van IKC Zeven Zeeën 
wenst alle kinderen en hun 

ouders 
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