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Dinsdag 5 december Sinterklaasfeest 

Woensdag 13 
december 

Open Podium groepen 3 t/m 8 

Vrijdag 15 december Open Podium VVE en groepen 1/2  

 
Verder in dit nummer:  
✓ Wijziging data aantal naschoolse activiteiten. 
✓ Mededelingen MR 

✓ Ouder- en Kindteam 
✓ Nieuws van de ouderkamer 
 
Wijzigingen naschoolse activiteiten. 
Voor Atelier Architectuur en Natuur en de School geldt dat 7 december de laatste les is. U krijgt een uitnodiging voor 
de eindpresentatie. 
Werelddans haalt de geannuleerde les van 20 november in op 18 december. Dan zal ook de eindpresentatie 
plaatsvinden. 
Bloggen en Vloggen en Groen rondom de School hebben de les van 5 december verplaatst naar 12 december. Ook 
hier vindt een eindpresentatie plaats. 
 
Mededelingen MR 
Na overleg met de bestuurder kan meegedeeld worden dat onze interim-directeur Frank Zopfi, tot aan de 
zomervakantie 2018 op onze school zal blijven. In de komende maanden zal een sollicitatieprocedure worden 
opgestart om een nieuwe directeur te werven. 
Wat betreft de TussenSchoolse Opvang (TSO) is er ook een mededeling. Uit de enquêtes die zijn gehouden onder de 
leerlingen, leerkrachten en ouders/verzorgers is naar voren gekomen dat alle betrokkenen positief oordelen over de 
huidige situatie. Met het schoolbestuur is afgesproken dat ook dit schooljaar geen bijdrage aan de ouders/verzorgers 
zal worden gevraagd. Jaarlijks zal er een evaluatie plaats vinden om te kijken of de TSO in de huidige vorm zal 
worden gecontinueerd. 
 
Ouder- en Kindteam op Dalton IKC Zeven Zeeën 
In Amsterdam is aan iedere school een Ouder- en Kindteam verbonden; ook op 
Dalton IKC Zeven Zeeën. 
Heb je vragen over de opvoeding; het opgroeien of de ontwikkeling van jouw 
kind? Dan kun je altijd bij ons terecht. 
Ons team bestaat uit ouder- en kindadviseurs,  jeugdpsychologen, een jeugdarts 
en jeugdverpleegkundigen. Vragen kunnen gaan over je kind (bijvoorbeeld eten, 
slapen, pesten, druk of juist teruggetrokken gedrag) of de gezinssituatie (denk aan verlies/rouw, scheiding of ruzies). 
En over de ontwikkeling van je kind (wat kun je verwachten van je kind en wat is nog moeilijk?). 
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Elke dinsdagochtend van 9.00 – 12.00 uur ben ik vanuit het Ouder- en Kindteam op Dalton IKC Zeven Zeeën 
aanwezig. 
Samen zullen wij kijken wij wat er speelt in jullie gezin, welke hulpvraag jullie hebben en welke hulp het beste past. 
Ook is het mogelijk om een aanvraag te doen voor het Sportfonds of Cultuurfonds. 
Je bent van harte welkom!          
Floor Overman,                                                      
Ouder en –Kindadviseur   
Tel. 06- 36565986 of f.overman@oktamsterdam.nl 
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.  
 
Activiteiten voor ouders 
Dag allemaal,   
Dat december de feestmaand van het jaar is, zien we duidelijk hier op school! Dankzij de oudercommissie is de 
school prachtig versierd voor Sinterklaas. Zowel de kleuters als de peuters werken aan het thema “Feest!” met Uit en 
Thuis deze maand en ze mogen weer lekker knutselen voor de tentoonstelling op de gang. Dinsdag 5 december 
vieren de kinderen natuurlijk het Sinterklaasfeest en gaan we ook in de ouderkamer de verjaardag van de 
Goedheiligman vieren, vanaf 9:30 uur. 
Na het succes van de eerste “Heldin”-cursus begint er in januari een tweede cursus voor vrouwen van het Rode 
Kruis. Tijdens de cursus werken vrouwen aan hun weerbaarheid en krijgen een korte EHBO cursus. Dinsdag 12 
december is er een informatie- en inschrijfochtend in de ouderkamer. 
Voor meer informatie over alles wat er in de ouderkamer plaatsvindt, kunt u gewoon gezellig langskomen! 
Tot ziens in de ouderkamer, Rebecca                                                                                                   
Komende activiteiten                                                                                                      

Vrijdag 1 december 
8:30 – 11:30 uur 

Taal- en participatielessen. 
Voor alle ouders die ingeschreven staan voor het eerste blok 

lessen. 

Maandag 4 december 
8:30 – 11:30 uur 

Taal- en participatielessen. 
Voor alle ouders die ingeschreven staan voor het eerste blok 
lessen. 

Dinsdag 5 december 
9:30 – 11:00 uur                                    

Sinterklaasfeest voor de ouders 
Spelletjes en heel veel lachen! Vanochtend is het feest in de 

ouderkamer voor de ouders 

Donderdag 7 december 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. 

Vrijdag 8 december 
8:30 – 11:30 uur 

Taal- en participatielessen. 
Voor alle ouders die ingeschreven staan voor het eerste blok 
lessen. 

Maandag 11 december 

8:30 – 11:30 uur 

Taal- en participatielessen. 

Voor alle ouders die ingeschreven staan voor het eerste blok 
lessen. 

Dinsdag 12 december 

8:30 – 10:00 uur 
  

Informatieochtend en intake “Heldin” 

Ouders kunnen zich vanochtend inschrijven voor deze cursus. 
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