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De matroos van deze maand 
is Nasrien uit groep 6a. Nasrien is 
vorig school jaar naar onze school 
gekomen. Ze is anderhalf jaar 
geleden uit Sudan gekomen met 
haar familie en ze spreekt en 
schrijft al vloeiend Nederlands. 
Nasrien is onze matroos omdat ze 
altijd straalt en vrolijk is en zin 
heeft om te leren. Daarnaast kan ze 
ook al een liedje op de gitaar 
spelen: 'Shape of you' van Ed 
Sheeran, heel knap! Ga zo door 
Nasrien! 

 
 
 

 
Nieuws uit de groepen 1/2 
De kleutergroepen werken op dit moment aan het thema "Eet smakelijk", we praten over eten en drinken, hoe het 
smaakt, wat we lekker vinden en of het gezond of ongezond is. Maar ook over de verschillende verpakkingen van het 
eten, de supermarkt en het boodschappenlijstje.  
Binnenkort start de Kinderboekenweek, dit jaar is het thema "Griezelen". Natuurlijk besteden we hier ook aandacht 
aan en zullen we  "Eet smakelijk" combineren met "Griezelen" . Voor de knutselactiviteiten rond deze thema`s zijn 
we op zoek naar lege verpakkingen van melk of yoghurt. Heeft u lege pakken dan kunt u ze  inleveren bij groep 1/2A, 
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1/2B en 1/2C , het is fijn als u thuis het pak omspoelt zodat we deze direct kunnen gebruiken.  
Alvast bedankt! 
 
Kinderboekenweek 
Dinsdagochtend 3 oktober openen we de Kinderboekenweek. Het thema dit jaar is “griezelen”. Alle kinderen mogen 
verkleed op school komen. Zo eng mogelijk! 
Het thema staat ook centraal bij de Open Podia die op 11 oktober (groepen 3 tot en met 8) en op 13 oktober ( 
Voorschool en de groepen 1/2 ) worden gehouden. 
 
BSO 
Maandag 4 september was het eindelijk zover: BSO de Zeevaarders heeft de deuren geopend in de school! Na 
schooltijd, in de schoolvakanties en tijdens studiedagen worden de kinderen opgevangen bij de Zeevaarders.  
We gaan veel naar buiten om te spelen, te sporten, activiteiten te doen en het groen van de natuur te ontdekken; 
we zijn een echte buiten BSO!  
Bent u nieuwsgierig geworden naar onze BSO? Komt u gerust eens kijken, wij zitten in de ouderkamer. Ook mag u 
natuurlijk altijd even bellen naar 06 14 62 42 67 of een email sturen naar bso.dezeevaarders@combiwel.nl .  
Michelle Baars  
 
 
Oudercommissie nieuwe opzet 
Onze school heeft een Oudercommissie(OC). Hierin zitten ouders, die zich betrokken voelen met de school. De OC 
denkt en organiseert mee en mobiliseert ook andere ouders. 
De activiteiten die door de OC worden georganiseerd zijn bijvoorbeeld: 
·        Sinterklaasfeest 
·        Kerstfeest 
·        Schoolfotograaf 
·        Schoolreisjes/excursies 
·        Paasontbijt 
·        Zomerfeest 
·        Bibliotheek 
Dus heeft u vragen,  neemt u gerust contact op met de oudercommissie via oc.zevenzeeen@innoord.nl, via 
WhatsApp of kom langs in de ouderkamer. 
 
Oudercontactpersoon (OCP) 
De ideale samenstelling van de ouderraad is dat er van elke groep een ouder in de ouderraad zit. Die ouder is dan 
OCP. Deze OCP kunt u aanspreken voor informatie over de ouderraad. Mocht u iets bespreekbaar willen maken, dan 
kan de OCP dit namens u doen in één van onze vergaderingen.  De OCP vraagt in het begin van het jaar om uw 
telefoonnummer en zal een whatsapp groep maken van de groep. Indien ze/hij hulp nodig heeft , kan ze/hij 
gemakkelijk contact opnemen. 
 
Ouder- en Kindteam op de basisschool 
In Amsterdam is aan iedere school een Ouder- en Kindteam verbonden. Heb je vragen over 
de opvoeding, het opgroeien of de ontwikkeling van jouw kind? Dan kun je altijd terecht bij 
de ouder- en kindadviseur, jeugdarts of jeugdverpleegkundige van het Ouder- en Kindteam. 
Zij zijn onafhankelijk van school. 
Vragen kunnen gaan over je kind (bijvoorbeeld eten, slapen, pesten, druk of juist 
teruggetrokken) of de gezinssituatie (denk aan verlies, scheiding of ruzie). Loop eens 
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binnen bij de ouder- en kindadviseur Nelleke Vredeveld, of maak een afspraak op school of een andere plek in de 
wijk. Samen kijk je dan wat er speelt en wat bij jullie past. Wil je informatie en advies? Gesprekken of begeleiding 
van de jeugdpsycholoog, misschien een training voor kind of ouder? Je kunt zelf rechtstreeks contact opnemen met 
Nelleke Vredeveld op 0611758479 of via n.vredeveld@oktamsterdam.nl. 
Nelleke is op Dalton IKC Zeven Zeeën aanwezig op dinsdagochtend van 8.30 uur tot 12.30 uur, op de eerste 
verdieping in de kamer van de administratie 
  
Gezondheidsonderzoeken op school 
Ieder jaar worden alle vijf- en tienjarige kinderen uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek. De onderzoeken 
worden uitgevoerd door de Jeugdgezondheidszorg van de GGD, onderdeel van de Ouder- en Kindteams Amsterdam. 
Ouders krijgen een uitnodiging met vragenlijst die zij vooraf invullen. Van alle kinderen worden lengte en gewicht 
gemeten, van de vijfjarigen testen wij ook het zicht en gehoor. Meedoen is vrijwillig. Goed om te weten: met alle 
vragen over de gezondheid of ontwikkeling van kinderen kunnen ouders altijd terecht bij jeugdverpleegkundige Karin 
Jongkind-Meijer, 0610509798 of jeugdarts Wina Tjoa, 0683638985 van het Ouder- en Kindteam. U bent van harte 
welkom. 
Je kunt ook langsgaan bij het Ouder- en Kindteam in jouw wijk. Lees meer op oktamsterdam.nl 
Hier kun je ook (anoniem) chatten of het adres zoeken van het team in jouw wijk. Je bent welkom! 
 
NIEUWS VAN DE OUDERKAMER SEPTEMBER 2017      
                                             
Komende activiteiten 

Vrijdag 22 september 

8:45 – 11:15uur 

  

“Heldin” 

Cursus voor vrouwen over zelfredzaamheid en EHBO 

dinsdag 26 september 

8:30 – 11:00uur 

  

  

Combiwel Uit&Thuis extra 

Spelletjes maken 

Ouders kunnen een educatief spelletje maken voor hun 

kind(eren). Voor de ouders van de voorschool en de 

groepen 1, 2, en 3. 

donderdag 28 september 

8:30 – 9:30 uur 

 Combiwel Uit&Thuis extra 

Spelletjes maken 

Ouders kunnen een educatief spelletje maken voor hun 

kind(eren). Voor de ouders van de voorschool en de 

groepen 1, 2, en 3. 

Vrijdag 29 september 

8:45 – 11:15uur 

  

“Heldin” 

Cursus voor vrouwen over zelfredzaamheid en EHBO 
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Sportief nieuws van de gemeente 
 


