
Nieuwsbrief Dalton IKC Zeven Zeeën     1 

Nieuwsbrief Dalton IKC Zeven Zeeën 
 
   Schooljaar 2017-2018 
   Donderdag 14 december 2017    
   Nummer 8     
   http://ikczevenzeeen.nl/ 
 

 

Woensdag 20 december Kerstkoor  17:15 uur  
Kerstdiner leerlingen 17:30 - 19:00 uur 

Vrijdag 22 december Spelletjesmiddag schakelklas 
14:15  uur 

Vrijdag 22 december Schaatsen groep 6 

Maandag 25 december 
t/m Vrijdag 5 januari 

Kerstvakantie (maandag 8 januari weer 
naar school) 

 
Matroos van de maand 
Deze maand is Nidal de matroos. Nidal is nieuw op school. 
Hij houdt erg van lezen en spelen. En ook heel erg van buitenspelen 
 
 
 
Noodklok Ouderbijdrage 
Helaas hebben we gemerkt dat het betalen van de ouderbijdrage slecht gebeurt. 
Ondanks de vele mogelijkheden die wij bieden (stadspas, betalen in termijnen), 
heeft tot nu toe slechts een beperkt aantal van u betaald. Dit kan gevolgen hebben 
voor het doorgaan van de schoolreisjes en het schoolkamp. Die uitstapjes moeten 
vroeg geboekt worden en wij moeten dus nu al zicht hebben op de deelname en 
het te besteden bedrag. Wij hopen dan ook dat u op zeer korte termijn, vóór 21 
januari 2018, het openstaande bedrag zult betalen. Is op die datum nog niet 
voldoende betaald, dan gaan de schoolreisjes helaas niet door. Loopt u rustig 
langs bij meester Patrick wanneer u meer wilt weten over de betaalmogelijkheden. 
Heeft u de factuur niet ontvangen? Neemt u ook dan even contact met meester 
Patrick. 
 
Tevredenheidsonderzoek 
In de afgelopen weken heeft u een uitnodiging ontvangen ( per mail of per brief) om deel te nemen aan een 
tevredenheidsonderzoek met betrekking tot onze school. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door DUO en is volledig 
anoniem. Tot nu toe hebben weinig ouders gereageerd op deze uitnodiging. Wij willen u daarom vragen om toch 
zo’n 20 minuten in te ruimen om de vragenlijst in te vullen.  Het is een extra mogelijkheid voor u om aan te geven of 
u tevreden bent over onze school en zo niet, waar de verbeterpunten moeten liggen. Wij willen erg graag inzicht 
krijgen in uw mening over de opvoedkundige aanpak, het onderwijs, het gebouw, et cetera. U heeft tot 17 december 
2017 de tijd om de vragen te beantwoorden dus snelheid is geboden. Alvast onze dank. 
 
 
 
 
 
 

Matroos van de 
Maand 
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Naschoolse activiteiten 
De naschoolse activiteiten “Vloggen en Bloggen”en “Natuur Rondom de School” houden hun eindpresentatie op 
dinsdag 19 december. De lessen van 5 en 12 december kwamen te vervallen. 
 
 
Kerstfeest 

Op woensdag 20 december vieren we het kerstfeest met de leerlingen. In elke klas zullen de kinderen genieten van 

een heerlijk kerstdiner. Om 17.15 uur staan de kinderen van het kerstkoor op het schoolplein en zullen kerstliedjes 

ten gehore brengen onder leiding van meester Tim.  Iedereen is van harte welkom om hiernaar te komen luisteren. 

Om 17.30 uur gaan de deuren open en mogen de kinderen hun eten/drinken voor het kerstdiner naar de klas 

brengen. Om 19.00 uur kunt u uw kind weer komen ophalen.  

Vraag aan de ouders: 

We zouden het ook dit jaar weer erg op prijs stellen als u voor de klas van uw kind iets lekkers wilt maken voor het 

kerstdiner. U kunt dit doorgeven aan de leerkracht van uw kind. Namens de kinderen willen wij u hiervoor alvast 

heel erg bedanken.  

 
Niet vergeten: 

Vergeet u niet om te komen kijken en luisteren  naar ons kerstkoor? Dit koor bestaat  uit leerlingen van de 

bovenbouwgroepen. U kunt dan tevens genieten van warme chocolademelk en een kerstkransje.  

Het kerstkoor treedt op van 17.15 - 17.25 uur op het schoolplein bij de hoofdingang van de school. Graag tot 20 

december!  

 
Adviesgesprekken groep 8 
Elk jaar voeren wij gesprekken met de ouders van de leerlingen van groep 8, waarin wij het advies met betrekking 
tot de overstap naar het voortgezet onderwijs toelichten. Een belangrijk gesprek. Voor volgend jaar willen wij deze 
gesprekken houden op woensdagmiddag 31 januari en donderdagmiddag 1 februari. U zult in de loop van januari 
een uitnodiging ontvangen maar het is alvast aan te raden deze dagdelen vrij te houden. Dit betekent ook dat er, 
eind februari, voor groep 8 geen aparte rapportgesprekken zullen worden gehouden .  
 
Gevonden: een oorbel 
Een paar weken geleden is deze mooie oorbel gevonden op het schoolplein. 
Mocht u kind deze kwijt geraakt zijn kunt u, of uw kind het bij mij in de 
ouderkamer op komen halen. Neem alstublieft de andere oorbel mee om 
misverstanden te voorkomen. 
Rebecca 
 
 
 
 
 
KIES 
KIES biedt Kinderen In Echtscheiding Situatie de kans om in een veilige omgeving te vertellen over wat zij meemaken 
nu hun ouders uit elkaar zijn. Wat kinderen echter delen is het verdriet om het verlies van het gezin van ‘toen we 
nog samen waren’. Vaak hebben zij vragen, zorgen en wensen. Bij KIES kunnen kinderen ongestoord praten en 
vertellen, zonder rekening hoeven te houden met de gevoelens van hun ouders. 
Kort of lang geleden uit elkaar? Dat maakt niet uit, KIES is een laagdrempelige training voor alle kinderen die een 
scheiding van hun ouders meegemaakt hebben of op dit moment meemaken. Na KIES voelen kinderen zich zichtbaar 
opgelucht en gehoord. Zij kunnen beter hun eigen plek vinden binnen de nieuwe situatie en aangeven wat zij nodig 
hebben. Ook kunnen prestaties op school verbeteren. 
De KIES training start dinsdag 10 januari op Basisschool De Elzenhagen, N.Lansdorpstraat 2. Aanvang; 15u-16.15u. 
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Het zijn 7 wekelijkse bijeenkomsten. Er zijn geen kosten aan verbonden. 
KIES is er voor kinderen van gr 3 t/m gr 8. De KIES groep wordt naar passende leeftijden geformeerd. Er kunnen 
maximaal 8 kinderen deelnemen. U kunt uw kind(eren) voor 30 november opgeven voor KIES bij de Ouder Kind 
Adviseur van uw school, middels het invullen en ondertekenen van het deelnameformulier. Dit formulier is ook te 
downloaden op de site www.kiesamsterdam.nl 
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met 
Projectcoördinator/ KIES-coach Saskia Klein ( saskia@kiesamsterdam.nl ). 
 
Ouder- en kindadviseur 
Met een aantal van jullie heb ik al kennis gemaakt. 
Vanwege mijn opleiding ben ik er helaas niet op dinsdagochtend 19/12. 
Mochten jullie vragen hebben of een afspraak willen maken dan kunt u mij altijd 
bellen op 06-36565986 of een mail sturen naar f.overman@oktamsterdam.nl 
Floor Overman, Ouder- en Kindadviseur 
(In het vorige nummer van de nieuwsbrief, stelde Floor zich voor. Helaas is toen de 
foto weggelaten. Daarom herstellen we dat hierbij)                                                 
 
Nieuws van de ouderkamer December 2017  
De laatste weken van het jaar zijn aangebroken, Sinterklaas is vertrokken en de 
kerstbomen zijn versierd. De kleuters en de peuters werken aan het thema “Feest!” met Uit en Thuis deze maand en 
ze mogen allemaal een mooi huis knutselen voor de tentoonstelling “de lichtenstad.” Donderdag 21 december is de 
laatste ouderinloop van het jaar en tevens het kerstfeest voor de ouders. Zoals voorgaande jaren brengen wij de 
ochtend door met spelletjes, lekker eten en gezelligheid. Iedereen is welkom! 
Na het succes van de eerste “Heldin”-cursus in september begint er in januari een tweede cursus voor vrouwen, 
verzorgd door  het Rode Kruis. Tijdens de cursus werken vrouwen aan hun weerbaarheid en krijgen een korte EHBO 
cursus. In verband met de staking is de informatie- en inschrijfochtend voor de cursus verplaatst naar dinsdag 19 
december. 
Voor meer informatie over alles wat er in de ouderkamer plaatsvindt, kunt u gewoon gezellig langskomen! Tot ziens 
in de ouderkamer                                                  
Komende activiteiten                                                                                                       

Vrijdag 15 december 8:30 – 11:30 uur Taal en participatie lessen. 

Voor alle ouders die ingeschreven staan voor 

het eerste blok lessen. 

Maandag 18 december 8:30 – 11:30 uur Taal en participatie lessen. 

Voor alle ouders die ingeschreven staan voor 

het eerste blok lessen. 

Dinsdag 19 december 8:30 – 10:00 uur                                  

  

Informatieochtend “Heldin” 

Wegens succes herhaald, de weerbaarheid en 

EHBO cursus voor vrouwen van het Rode Kruis. 

Donderdag 21 december 8:30 – 10:30 uur                                                   Ouderinloop “Kerst” 

Een gezellige ochtend in kerst sfeer om het 

jaar af te sluiten. Iedereen is welkom.  

Vrijdag 22 december 8:30 – 11:30 uur Taal en participatie lessen. 

Voor alle ouders die ingeschreven staan voor 

het eerste blok lessen. 

 
 

http://www.kiesamsterdam.nl/
mailto:saskia@kiesamsterdam.nl
mailto:f.overman@oktamsterdam.nl
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Nieuws van het Jeugdsportfonds 
Wij; Levi & Eugėnie, coördinatoren van het Jeugdsportfonds Amsterdam hebben geweldig nieuws voor kinderen die 
het afgelopen jaar via het fonds sporten. 
De feestmaand is in volle gang en wij mogen namens een sponsor de Jeugdsportfondsertjes blij maken met 
sportspullen. Denk aan shirtjes, broekjes, sokken, handschoenen en nog veel meer.  
Komt u graag in aanmerking voor deze verrassing, vul dan onderstaande link uiterlijk dinsdag 19 december in. Het 
formulier kan vaker worden ingevuld als er meerdere kinderen in het gezin zijn. 
Tot op de dag van uitgifte blijft het een verrassing wat een kind krijgt. 
MIJN KIND KOMT HEEL GRAAG IN AANMERKING VOOR SPORTSPULLEN. (link naar aanmeldformulier) 
Na aanmelding nemen we via de mail contact met u op om aan te geven waar en wanneer het cadeau opgehaald 
kan worden. Het wordt sowieso in het nieuwe jaar! 
Met sportieve groet,  
Jeugdsportfonds Amsterdam, Eugénie Landburg | Levi Heimans  | Coördinator  
 

Banne Toer 

Sport en spel in de Banne 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwYyID2Ioji5Cr_JMNjIN6QwJYxvKCNXU8o2idJz-t_ZYLKg/viewform?usp=sf_link

