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Dinsdag 12 september Inloopspreekuur directie 
8:30 - 9:30  

Maandag 18 
september 

Informatieavond 
Onderbouw 18.30-20.15 
Bovenbouw 19.30-21.00 

Dinsdag 19 september Inloopspreekuur directie 
8:30 - 9:30 
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✓ Ster van Noord 
✓ Nieuws Ouderkamer 
✓ Nieuws TSO 
✓ Open monumentendag 
 
 
 
Welkom terug allemaal! 
Beste ouders, verzorgers en kinderen, het schooljaar is weer begonnen. Als directeur vind ik het fijn erbij te vertellen 
dat we ook echt allemaal terug zijn. Er zijn enkele nieuwe collega’s gestart: de nieuwe intern begeleider (jacqueline 
van Diepen) en de leerkracht van groep 7, Esther de Vries. 
Greta is sinds dit jaar leerkracht in groep 1/2 C. De schoolleiding is versterkt met 2 bouwcoördinatoren die een 
nieuwe rol krijgen in de school. Zij stellen zich voor in deze brief. Sandra is het eerste aanspreekpunt van de groepen 
1 t/m 4 en Miranda van de groepen 5 t/m 8. Beiden hebben een dag in de week dat zij niet voor groep staan.  
Deze nieuwsbrief ontvangt u voortaan eens in de 2 weken. 

Frank Zopfi, interim-directeur 
 

 
Informatieavond 
Maandag 18 september is er een informatieavond op school. de avond bestaat uit 3 delen. Tussen 18.30 en 19.30 
worden de ouders van de kinderen uit groep 1 t/4  ontvangen door de leerkracht van hun kind. De leerkracht geeft 
allerlei praktische informatie over het leerjaar van uw kind. 
Tussen 19.30-20.15 is er een algemeen gedeelte waar ik u ontvang, samen met teamleden, de MR leden, de 
Oudercommissie en de medewerkers van Combiwel.  
Om 20.15 gaan de ouders met kinderen in de bovenbouw naar de groepsleerkrachten. 
 
 
 

EEN FIJN 
SCHOOLJAAR! 

http://ikczevenzeeen.nl/
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Even voorstellen: Juf Jacqueline 
Vanaf dit schooljaar ga ik starten op Dalton IKC Zeven Zeeën als intern 
begeleider.  Daarom wil ik me graag even voorstellen. Mijn naam is Jacqueline 
van Diepen, ik woon vanaf december 2016 in Amsterdam Noord met mijn man 
en 2 kinderen.  Ik heb een dochter van 15 en een zoon van 18 jaar. De afgelopen 
17 jaar heb ik op de Achthoek gewerkt; een school met bijna 900 leerlingen in 
het Oostelijk Havengebied. Ik ben daar begonnen als leerkracht nadat ik de 
verkorte deeltijd pabo opleiding had gevolgd. Daarna ben ik jaren intern 
begeleider en coördinator geweest.   
Ik verheug me op het werken in deze mooie school.  Ik werk op maandag, 
dinsdag, donderdag  en vrijdagochtend. 
 
 
 
 
 
 

 
Even voorstellen: Juf Esther 
Hoi kinderen en ouders! 
Nóg een nieuw gezicht op de Zeven Zeeën! Ik ben Esther de Vries en ik ben 
afgelopen maandag gestart als leerkracht van groep 7. Bij deze wil ik graag 
alle kinderen en ouders bedanken voor het warme welkom! Ik heb er 
ontzettend veel zin in om komend jaar met jullie aan de slag te gaan! 
Hiervoor werkte ik 9 jaar als bovenbouwleerkracht op een school in 
Uithoorn. Naast het lesgeven was ik ook druk met het ontwikkelen van beleid 
op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling en mediawijsheid. 

Ik woon in Amsterdam en ga elke dag lekker op de fiets! Als ik niet aan het werk bén of aan het werk dénk, dan kun 
je me vinden bij familie of vrienden, bij het popkoor waar ik zing, of op een mooie vakantieplek (dichtbij én ver weg)! 
Laten we er met z’n allen een topjaar van maken! 
 Groeten van Esther 
 
Even voorstellen bouwcoördinatoren met nieuwe rol: 
Ik wil me even voorstellen, al ben ik geen nieuw gezicht; ik geef al 17 jaar les op onze 
fantastische school.  Mijn naam is Sandra van Rosse en ik ben de leerkracht van groep 3/4 B. 
Maar ik ben ook de onderbouwcoördinator (groep 1 t/m4). Dat betekent dat ik dit jaar naast 
het lesgeven ook veel taken voor de onderbouw verricht. Zo zal ik me bezig gaan houden met 
de kwaliteit van ons onderwijs, regel ik veel zaken die de onderbouw betreft en zal ik voor 
velen het nieuwe aanspreekpunt worden. 
Ook zal ik, samen met juf Miranda, een flink aantal taken op me nemen die voorheen door juf 
Greta gedaan werden. Ik verheug me om samen met jullie het beste uit onze kinderen te 
halen en een goed schooljaar in te gaan.  

Hartelijke groeten, juf Sandra van Rosse.  s.vanrosse@innoord.nl 
 
En ook ik wil me aan jullie voorstellen, mijn naam is Miranda Baanstra. Ik werk al 13 jaar 
met veel plezier hier op school. Naast mijn lesgevende taken, ga ik mij een dag in de 
week richten op de coördinatie van de bovenbouw (groep 5 t/m 8). Dit houdt ook in dat 
op dinsdag niet meer voor de klas sta, maar beschikbaar ben voor ouders  die vragen 
hebben over schoolzaken. Indien u vragen heeft bent u van harte welkom.  
Met vriendelijke groet, Miranda Baanstra.  m.baanstra@innoord.nl 
De bouwcoördinatoren werken op de dag dat zij niet voor de groep staan, in het kantoor 
van de directie. Zij maken het eerste uur geen vaste afspraken, zodat u altijd kunt 
binnenlopen als u de kinderen naar school brengt. 

mailto:s.vanrosse@innoord.nl
mailto:m.baanstra@innoord.nl
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Nieuws uit groep 1/2 B 
De eerste schoolweek is alweer bijna voorbij! 
En wat voelt het fijn om weer met de kinderen aan de slag te kunnen! Ik zie uit naar een jaar waarin de kinderen zich 
fijn kunnen ontwikkelen en zich hier zelf ook bewust van zijn.Ik zie ze soms LETTERLIJK groeien! Ik hoop dat ook alle 
ouders helpen om de ontwikkeling van hun kind zo goed mogelijk te laten verlopen! 
We gaan dit jaar weer veel leren en veel plezier maken! Ik heb er zin in! 
Liefs, Juf Marion  
    
Zwemlessen groep 5 
Dinsdag gaan de kinderen beginnen met de zwemlessen. Laat u vooraf de behaalde zwemdiploma’s aan de 
leerkracht zien (verplicht! ). Kinderen zonder diploma mogen absoluut niet in het diepe bad. Een bus haalt de groep 
wekelijks op en brengt ze terug naar school. Houdt u er rekening mee dat de kinderen later dan 14.30 uur op school 
terug zullen komen. 
 
De ster van Noord 
Deze week kunnen de kinderen uit groep 5 t/m 8 zich opgeven voor de Ster van Noord. Woensdag 20, 27 september 
en 4 oktober organiseert stichting Wijsneus 14 sportieve of creatieve activiteiten in en rond de sporthal Elzenhagen 
(= naast de deur). Een mooie kans voor uw kind om verborgen talenten te ontdekken. Vul direct het formulier in dat 
van school naar huis is meegenomen. 
Interesse voor meer naschoolse activiteiten: www.sterrenmakers.nl 
 
NIEUWS VAN DE OUDERKAMER SEPTEMBER 2017                                                   

                                                                                                                                                          
Welkom terug allemaal!                                                                                                                     
Fijn om alle ouders en kinderen gezond en uitgerust weer op school te zien. De ouderactiviteiten beginnen meteen 
dit schooljaar met de intakegesprekken voor de “Heldin”cursus voor vrouwen. Deze cursus wordt aangeboden door 
het Rode Kruis. Wilt u zich nog inschrijven of meer over de cursus weten, kom snel naar de ouderkamer voor 
informatie, er zijn nog een paar plekken vrij!     
                                                                    
In week 38 beginnen wij met de thema’s Welkom en Familie voor de peuters en kleuters. Op dinsdag en 
donderdagochtend zijn er themabijeenkomsten voor de ouders met uitgebreide informatie over het themaboek. 
Voor meer informatie over alles wat er in de ouderkamer plaats vindt kunt bij mij terecht op maandag dinsdag en 
donderdag.  Tot ziens in de ouderkamer, Rebecca                                                                                      
 
Komende activiteiten 
 

dinsdag 12 september 
8:30 – 11:00uur  
 

“Heldin” 
Intakegesprekken voor de vrouwencursus die begint op 22 
september in de ouderkamer. 

donderdag 14 september 
8:30 – 11:00uur  
 
 
 

“Heldin” 
Intake gesprekken voor de vrouwencursus die begint op 22 
september in de ouderkamer 

http://www.sterrenmakers.nl/
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dinsdag 19 september 
8:30 – 9:30 uur  

Combiwel Uit&Thuis “Welkom en Familie” 
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 21 september 
8:30 – 9:30uur  
 

Combiwel Uit&Thuis “Welkom en Familie” 
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. 

 
  
NIEUWS VAN DE TSO 

  
Ik kan gelijk beginnen met goed nieuws dit schooljaar!  Wij hebben de indeling van de groepen veranderd waardoor 
er tijdens de TSO veel minder kinderen tegelijk op het schoolplein zijn. De pauzetijden zijn aangepast waarbij wij nu 
vier in plaats van drie pauzes hebben: De groepen 7 en 8, de groepen 5 en 6, de groepen 3 en 4 en de groepen 1 en 
2.  Wij zijn heel blij met deze indeling, het is veel veiliger en rustiger voor de kinderen! 
Vriendelijke groet, Rebecca 
 
 
Open monumentendag 
Dit weekend kunt u gratis met uw kinderen veel monumenten bezichtigen in Amsterdam. 
Ook rondom de school is veel te doen. Zo kunt u naar het oude gemaal aan de Landsmeerderdijk fietsen. De unieke 
krijtmolen aan het kanaal stelt haar deuren open en u mag de klokkentoren van het Buikslotermeerkerkje 
beklimmen. Daarnaast zijn talloze andere monumenten te bezoeken. Voor alle informatie:  
www.openmonumentendag.nl 

http://www.openmonumentendag.nl/

