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Maandag 27 
november 

Studiedag 
Alle leerlingen vrij 

Dinsdag 5 december Sinterklaasfeest 

Woensdag 13 
december 

Open Podium groepen 3 t/m 8 

Vrijdag 15 december Open Podium VVE en groepen 1/2  

 
 
Half november en Sinterklaas is weer in aantocht. De komende weken zal de school weer in het teken staan van 
Sinterklaas. Er zijn al veel voorbereidingen getroffen door leerkrachten en ouders.  
De komende maanden gaan we ook een beslissing nemen over de tussenschoolse opvang. Maandag 20 november is 
dit o.a. onderwerp van gesprek in de MR vergadering. 
 
Verder in dit nummer: 
✓ Matrozen van de maand! 
✓ Nationale voorleeswedstrijd 
✓ Naschoolse activiteiten 
✓ Ouderbijdrage 
✓ Activiteiten voor ouders 
✓ Week van de mediawijsheid 

 
Matrozen van de maand! 
Deze maand hebben we zelfs 2 matrozen in groep 7, 
namelijk Sabrine en Rayan! Zij waren een week lang 
maatjes en het samenwerken ging  zó goed dat ze 
allebei de rol van de leerkracht over mochten nemen. 
Sabrine gaf de groep instructie voor geschiedenis en 
aardrijkskunde. Rayan heeft een deel van de gymles van 
juf Femke overgenomen. Sabrine en Rayan lieten allebei 
zien dat ze de groep kunnen begeleiden en 
verantwoordelijkheid kunnen dragen voor hun deel van 
de les. Groep 7 liet op hun beurt zien dat het eigenlijk 

niet uitmaakt wie de les geeft: hun werkhouding blijft uitstekend! 
Goed gedaan toppers!  
 
 
Nationale voorleeswedstrijd groep 7 en 8 
Ook dit jaar doen wij mee aan de Nationale Voorleeswedstrijd! In groep 7 en 8 zijn er enthousiaste leerlingen die 
zich hebben opgegeven om te strijden voor de titel Beste voorlezer van IKC Zeven Zeeën. De winnaars van de klassen 
gaan maandag 20 november voorlezen voor een echte jury, bestaande uit ouders en medewerkers. We houden u op 
de hoogte! 
 
 
 

Matrozen van de 
Maand 

http://ikczevenzeeen.nl/
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Naschoolse activiteiten 5 december 
Op 5 december vieren we het Sinterklaasfeest op school. Meestal is dit een drukke en vermoeiende dag voor de 
kinderen. We hebben daarom besloten om op deze dag de naschoolse activiteiten Vloggen en Bloggen en Groen 
Rondom De School te verplaatsen naar dinsdag 12 december. 
 
Engels in de bovenbouw 
In groep 7 en 8 gaan we een proef starten met een nieuwe Engelse methode: 
Groove.me. De methode die wij op dit moment in huis hebben (Hello you) is 
verouderd en sluit niet aan op het Dalton onderwijs.  Groove.me is een swingende 
methode waarbij de leerlingen hun Engelse woordenschat en grammatica 
uitbreiden door te oefenen met… popmuziek! Engels én muziek in één les! 
 
 

Ouderbijdrage 
Met de feesten van december en de reservering van bussen voor het schoolreisje, voor 
de deur, wil ik u eraan herinneren dat de ouderbijdrage onmisbaar is voor het slagen 

daarvan. Tot nu toe is nog maar een klein deel ontvangen. Misschien bent u nog niet op de hoogte van alle 
mogelijkheden. U kunt zowel contant als via de bank betalen. U kunt betalen in termijnen en u kunt ook met de 
stadspas betalen. Kortom geen enkele reden om het niet te betalen. Wilt u meer weten of overleggen over de voor u 
meest makkelijke oplossing,  loop gerust even langs bij meester Patrick. Voor de volledigheid geef ik u nogmaals het 
rekeningnummer: NL69 RABO 0304152110 t.n.v. OR IKC Zeven Zeeën 

 
 
Activiteiten voor ouders 
Vrijdag 3 november heeft een groep moeders de “Heldin”-cursus van het Rode Kruis met 
succes afgerond. Langs deze weg wil ik alle dames nogmaals feliciteren met het behalen van 
hun EHBO certificaat tijdens de cursus, een topprestatie! Deze cursus wordt volgend jaar in 
januari weer aangeboden voor alle moeders die het alsnog willen volgen. Nieuwsgierig? Kom 
dan naar de informatieochtend op 12 december in de ouderkamer.                                                                                                                         
Binnenkort beginnen we weer met taallessen in de ouderkamer. Vrijdag 17 november (morgen 
dus) is er een toets-ochtend voor iedereen die zich ingeschreven heeft voor de taallessen en 

niet op de toets-ochtend van maandag is geweest. Ouders worden om 8:45 uur verwacht in de 
ouderkamer en de toets duurt 30 minuten tot een uur. Neem alstublieft een pen mee! In de laatste 
week van november beginnen wij met het thema “FEEST”, bij de peuters en kleuters. Alle ouders 
zijn van harte welkom op de bijeenkomsten maar mocht het niet lukken, kunt u altijd bij mij terecht 
voor het themaboek en de huiswerkopdracht.   
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                                                                                                       

Maandag 20 november 

8:30 – 11:30 uur 

Taal en participatie lessen. 

Voor alle ouders die ingeschreven staan voor de eerste blok 

lessen. 

Vrijdag 24 november 

8:30 – 11:30 uur 

Taal en participatie lessen. 

Voor alle ouders die ingeschreven staan voor de eerste blok 

lessen. 

Dinsdag 28 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. 



Nieuwsbrief Dalton IKC Zeven Zeeën     3 

Donderdag 30 november 

8:45 – 11:15uur 

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. 

  
  
 
Week van de mediawijsheid 
Misschien heeft u er al iets over gelezen in de media of in deze 
nieuwsbrief? Vrijdag 17 november start de week van de 
mediawijsheid. Groep 7 en 8 doen mee met het spel 
Mediamasters waarbij er elke dag gediscussieerd wordt over 
wat mediawijsheid nou precies is.  
De leerlingen krijgen een inlogcode waarmee ze thuis ook 
kunnen inloggen om extra jokers voor het finalespel te winnen. 
Wilt u meer weten over mediawijsheid? Doe deze spellen dan 
samen met uw dochter of zoon! 
 
 
 


