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Beste ouders en verzorgers,  
Voor u ligt de nieuwe nieuwsbrief. Een nieuwe leerkracht stelt zich voor en een herinnering wat betreft gezonde 
traktaties. Afgelopen week hebben wij een MR vergadering gehad. Hierin zijn enkele zaken besproken die voor 
iedereen interessant zijn.  

1. De begroting 2018. De MR heeft de begroting bekeken en vragen gesteld.  

2. De formatie 2018-2019. Het leerlingenaantal daalt licht als gevolg van de uitstroom van een erg grote groep 

8 leerlingen. Verder loopt de bekostiging terug van gewichtsleerlingen. Dit betekent dat er de komende 

jaren minder inkomsten de school binnen komen. Minder inkomsten betekent minder personeel. Het 

komende jaar zullen we naar alle waarschijnlijkheid met 10 groepen gaan werken in plaats van de huidige 11 

groepen. Het groepsgemiddelde blijft relatief laag en beduidend lager dan het gemiddelde in de stichting.  

De stichting streeft naar een groepsgrootte van gemiddeld 25-26 leerlingen per groep, op onze school zal het 

gemiddelde onder de 23 blijven. 

3. Tussenschoolse opvang ouderbijdrage. Er zal geen bijdrage gevraagd worden aan de ouders. Wel zal 

bekeken worden hoe de kosten eventueel omlaag kunnen van de overblijf. Dit is zeker noodzakelijk als de 

inkomsten dalen. 

4. Ouderbijdrage. De termijn (18 januari)  is inmiddels voorbij. Misschien is het toch aan uw aandacht 

ontsnapt. Daarom krijgt u nog tot uiterlijk 31 januari 2018 de kans om te betalen. Dit betekent dat we op 1 

februari 2018 gaan kijken of het mogelijk is met de kinderen die betaald hebben op schoolreis te gaan. 

Indien uw kinderen de afgelopen maanden op school zaten en u op genoemde datum nog niets betaald 

heeft, moet ik u mededelen dat het niet mogelijk is alsnog mee op schoolreis te gaan. We gaan nu bussen 

bespreken op basis van de huidige aantallen. De ouderbijdrage is 50 euro en kan niet gesplitst worden. Het is 

niet mogelijk alleen voor de schoolreis te betalen. Op vertoon van uw stadspas wordt de ouderbijdrage door 

het stadsdeel voldaan. Voor de volledigheid nog een keer het bankrekeningnummer: NL69 RABO 

0304152110 t.n.v. OR IKC Zeven Zeeën onder vermelding van de naam van uw kind(eren). 

 
Matroos van de maand  
Deze maand komt de matroos uit  groep 
1/2a en het is: Silas Peters. 
Silas doet vanaf het begin dat hij in groep 
1/2a zit, heel goed mee met alle activiteiten 
in de klas.  Hij kan al heel goed rennen en 
klimmen tijdens de gymles van juf Femke. 
Op 15 januari ging hij zelfs als echte piraat 
mee naar het 
Scheepvaartmuseum……..stoer hoor, Silas! 

Maandag 29 januari en 
Dinsdag 30 januari 

Studiedagen 
Alle leerlingen vrij 

Woensdag 31 januari Adviesgesprekken groep 8 

Donderdag 1 februari Adviesgesprekken groep 8 

Matroos van de 
Maand 

http://ikczevenzeeen.nl/
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Nieuwe leerkracht in school 

Mijn naam is Lucille Bonnet-Kaarsbaan, ik vervang juf Esther tijdens haar 
afwezigheid.  
Ik ben moeder van 3 grote dochters en ben inmiddels ook oma. Mijn oudste 
kleinkind is 11 jaar. Mijn jongste dochter is 21 jaar. Sinds 1998 ben ik leraar. Na 
bijna 15 jaar te hebben gewerkt op 1 school, vond ik het tijd om ergens anders 
aan de slag te gaan. In 2014 ben ik weer gaan studeren in verband met het 
passend onderwijs. In 2016 haalde ik het diploma hbo master orthopedagogiek 
met als specialiteit gedrag. Tegelijkertijd heb ik ook een extra route jonge kind 
gedaan en behaald. 
Met kleuters werken vind ik heerlijk! Ik maak elke dag weer andere dingen mee 
met de leerlingen. Het is nooit saai. 
Ik hoop op een fijne samenwerking met het team ouders en leerlingen. 
Nou, dit is het dan, Juf Lucille in een notendop! 
  
 
 

 
Groep 5/6 B:  geen gymles op vrijdag 
Groep 5/6 B zal vanaf 1 februari 2018 geen gymles meer hebben op vrijdag. Bewegen is natuurlijk goed en gezond en 
we willen ook absoluut niet beknibbelen op de mogelijkheden tot actief bezig zijn. Vandaar de gymles op maandag. 
Verder heeft een gedeelte van deze groep op dinsdag zwemles  (5B )terwijl het andere deel (6B) op donderdag stevig 
in de klei rond stapt bij de schooltuinen. Kortom aan fysieke activiteit geen gebrek. VAndaar dat we de gymles op 
vrijdag voor de rest van dit jaar laten vervallen. 
 
Nog een keer: Gezonde traktaties 
Zoals u weet zijn wij een gezonde school. Dat betekent dat wij, naast veel aandacht 
voor bewegen, ook kritisch zijn op voeding en drinken. Daaronder vallen ook de 
traktaties die kinderen meenemen wanneer zij jarig zijn. Het gebeurt helaas nog 
regelmatig dat kinderen “ongezonde” traktaties mee nemen voor hun klasgenoten 
en de leerkrachten.  Hoewel de traktaties ongetwijfeld heel lekker zijn, kunnen we 
ze niet laten uitdelen. Dat is heel jammer voor het jarige kind en ook voor u als 
ouder. U heeft er vaak veel tijd aan besteed en dan is het jammer als het niet 
gedeeld kan worden. Wij willen u daarom vragen om bij de traktaties rekening te 
houden met het schoolbeleid op het gebied van gezonde voeding. Geen snoep, 
ontbijtkoek, geen chips, geen gesuikerde drankjes, geen zoete taarten of andere 
lekkernijen waardoor we uiteindelijk allemaal bij de dokter of tandarts terecht 
komen.  Wanneer u Googelt op bijvoorbeeld “gezonde voeding school”, komt u 
allerlei sites tegen die u misschien op leuke ideeën brengen. Bijvoorbeeld 
http://www.voedingscentrum.nl/nl/mijn-kind-en-ik/alles-over-gezond-eten-voor-kinderen-van-4-13-jaar/traktaties-
en-kinderfeest.aspx 
Wij danken u heel hartelijk voor uw medewerking. 
 
Verandering aanwezigheid meester Patrick 
Bent u net gewend aan de dagen dat ik er ben, gaat er weer iets veranderen. Vanaf 1 februari zal ik op iets andere 
tijden op school aanwezig zijn. Op dinsdag, woensdagochtend en donderdag ben ik dan aan het werk.  
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NIEUWS VAN DE OUDERKAMER FEBRUARI  2018     
Activiteiten voor ouders  

 Dag allemaal,  de Heldincursus in de ouderkamer is met succes begonnen maar helaas hadden wij meer 

aanmeldingen dan plaatsen waardoor niet iedereen mee mocht doen. Heeft u nog interesse in het volgen van deze 

cursus, laat het mij weten; dan kan ik informeren naar de mogelijkheden voor een derde cursus bij het Rode Kruis.                

Bij de voorschool en in de groepen 1 en 2 is er een enquête uitgedeeld onder de ouders over ouderbetrokkenheid. 

De enquête kunt u bij mij of de leerkracht van uw kind inleveren. Heeft u vragen of opmerkingen over de enquête, 

dan kunt u natuurlijk ook bij mij terecht. Voor meer informatie over alles wat er in de ouderkamer plaats vindt, kunt 

u gezellig langs komen!                                                                                                                                                                                                                              

Tot ziens in de ouderkamer, Rebecca      

 

 Verkeersambassadeurs gezocht ! 

Zijn er verkeerssituaties in de buurt die je graag zou willen veranderen?  Is er sprake van parkeeroverlast voor de 

school?  Word je graag op de hoogte gehouden over projecten voor kinderen in het verkeer? 

Vertegenwoordig je school en meld je aan als verkeersambassadeur bij Cornélise Smids van Verkeersplein 
Amsterdam: cornelise.smids@verkeerspleinamsterdam.nl 
http://www.verkeerspleinamsterdam.nl/6/ouderbetrokkenheid.html 
                             

Komende activiteiten                                                                                                      

Vrijdag 26 januari 

8:30 – 11:30 uur 

Taal en participatie lessen. 

Voor alle ouders die ingeschreven staan voor het eerste blok 

lessen. 

Donderdag 1 februari “Heldin” 

Cursus voor vrouwen over zelfredzaamheid en EHBO. 

Vrijdag 2 februari 

8:30 – 11:30 uur 

Taal en participatie lessen. 

Voor alle ouders die ingeschreven staan voor het eerste blok 

lessen. 

Maandag 5 februari 

8:45 – 11:15 

Taal en participatie lessen. 

Voor alle ouders die ingeschreven staan voor het eerste blok 

lessen. 

Donderdag 8 februari 

8:45 – 11:15 

“Heldin” 

Cursus voor vrouwen over zelfredzaamheid en EHBO. 
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