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Maandag 15 januari Bezoek aan Scheepvaartmuseum door 
groepen 1/2 

Woensdag 24 januari Start Nationale Voorleesdagen 

Donderdag 25 januari Theatervoorstellingen op school 
onderbouw en bovenbouw 

Maandag 29 januari en 
Dinsdag 30 januari 

Studiedagen 
Alle leerlingen vrij 

 
Beste ouders en verzorgers, 
Het nieuwe jaar is alweer anderhalve week onderweg en de eerste schoolweek zit er ook weer bijna op. Voor goede 
wensen is het nooit te laat dus ik wil u allemaal een heel fijn, leerzaam, sportief en gezond 2018 toewensen. Als 
school zullen wij ook onze bijdrage daaraan proberen te leveren. Ik hoop u in het komend jaar regelmatig te 
ontmoeten om samen met u mee te denken en te praten over mogelijke verbeteringen binnen onze school. 
 
Nieuws uit de groepen 1/2 
Piraten 
We zijn deze week gestart met het thema “Piraten”. Gedurende vier weken zullen wij in de klas 
praten, spelen en werken over de piraten en alles wat daar mee te maken heeft. De kinderen 
vinden het erg spannend om met een schatkaart op zoek te gaan naar het goud dat verstopt zit in 
een echte schatkist. 
Aan boord van het piratenschip leven niet alleen piraten maar ook dieren; welke dieren dat zijn 
zullen we ontdekken in het Scheepvaartmuseum. 
Maandag 15 januari brengen alle drie de groepen een bezoek aan dit museum; we worden 
gehaald en weer teruggebracht door de cultuurbus, allemaal op een ander tijdstip. Dit alles vindt plaats onder 
schooltijd. 
We hebben er veel zin in!! 
 
Nieuw gezicht  
In groep 1/2 A heeft u de afgelopen week een nieuw gezicht kunnen zien. Juf Lucille zal tot de zomervakantie met juf 
Esther deze groep begeleiden. In het volgende nummer van de nieuwsbrief zal juf Lucille zich voorstellen. We 
wensen haar een heel leuke tijd op onze school toe! 
 
Groep 6 ging schaatsen op het Rembrandtplein (Firdaouss Jaizi uit groep 6a) 
Op vrijdag voor de kerstvakantie gingen wij met groep 6 schaatsen. 
Groep 6 kon wel schaatsen maar ze vielen ook wel. 
Sommigen konden heel goed schaatsen maar sommigen vielen snel. 
Ze hebben hele leuke spelletjes gedaan, bijvoorbeeld estafette met neppe 
zeehonden. 
Maar ze hebben wel lol gehad. Op het laatste moment kon iedereen schaatsen. 
Ze vonden het een hele leuke dag. Sommigen hadden wel pijn door het vallen. 
 

Ik zie Piraten!!! 
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Rapporten 
Binnenkort houden we weer rapportgesprekken en hiervoor hebben we het rapport nodig dat u aan het eind van het 
vorig schooljaar (juli 2017) ontvangen heeft. We zullen dan het eerste rapport van de huidige groep invullen. Helaas 
hebben we nog niet alle rapporten teruggekregen. Wilt u thuis op zoek gaan en het rapport bij de leerkracht 
inleveren? Als u het niet meer weet of vragen heeft, loop dan ook even langs bij de leerkracht. 
Uiteraard geldt dit niet voor de leerlingen die dit jaar bij ons op school gestart zijn. 
Bedankt voor de medewerking! 
 
Theater op school 
Donderdag 25 januari hebben we 2 theatervoorstellingen op school. Voor de  onderbouw en de bovenbouw. In de 
groepen wordt al aandacht besteed aan deze voorstellingen zodat de kinderen goed voorbereid zijn en misschien 
zelfs wel mee kunnen spelen.  De voorstellingen zijn alleen toegankelijk voor de leerlingen uit de onder- en 
bovenbouw. We zijn heel benieuwd wat er allemaal gaat gebeuren. 
 
Schoolreisje in gevaar  

Ondanks herhaalde oproepen in 
zowel de nieuwsbrief als in de 
klas, is voor een groot deel van 
de kinderen de ouderbijdrage en 
het schoolreisje nog niet betaald. 
Tot nu toe is slechts 42% van de 
betalingen binnen. Aangezien we 
vroeg moeten boeken om zeker 
te kunnen zijn van vervoer en 
toegang tot de locaties, wil ik u 
nogmaals dringend vragen om 
vóór 18 januari 2018 het bedrag 
te betalen. Gebeurt dit niet of 

onvoldoende, dan kunnen de reisjes en het kamp helaas niet doorgaan. Betalen  kan contant, via de bank en via de 
stadspas. Voor de volledigheid nog een keer het bankrekeningnummer: NL69 RABO 0304152110 t.n.v. OR IKC Zeven 
Zeeën 
Deze mededeling geldt natuurlijk niet voor de ouders die al wel hebben betaald of die ouders waarmee een 
betaalregeling is afgesproken. 
 
Activiteiten voor ouders                                                                                                        
Allereerst wil ik iedereen een gezond, gelukkig en voorspoedig nieuwjaar wensen! De eerste Uit en Thuis 
ouderbijeenkomsten hebben wij al gehad met het thema “Winter”. Ik hoop dat er veel vogels ingeleverd worden 
voor ons vogelhuis! Volgende week dinsdag hebben wij de intakegesprekken voor de “Heldin” cursus. Na het succes 
van de eerste “Heldin” cursus, begint er op 18 januari een tweede cursus voor vrouwen, aangeboden door het Rode 
Kruis. Tijdens de cursus werken vrouwen aan hun weerbaarheid en krijgen een korte EHBO-cursus. Er is nog plaats 
voor 3 deelnemers dus mocht u mee willen doen, kom snel bij mij voor de inschrijving..                                                 
Voor meer informatie over alles wat er in de ouderkamer plaatsvindt, kunt u gewoon gezellig langskomen!  
Tot ziens in de ouderkamer                                                                                                       
Komende activiteiten                                                                                                      

Vrijdag 12 januari 

8:30 – 11:30 uur 

Taal en participatie lessen. 

Voor alle ouders die ingeschreven staan voor het eerste 

blok lessen. 

Maandag 15 januari 

8:30 – 11:30 uur 

Taal en participatie lessen. 

Voor alle ouders die ingeschreven staan voor het eerste 

blok lessen. 

Schoolreisje in 
gevaar!! 
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Dinsdag 16 januari 

9:30 – 11:00 uur                                  

  

Intakegesprekken “Heldin” 

Individuele intakegesprekken voor deelnemers ter 

voorbereiding op de cursus. 

Donderdag 18 januari 

8:45 - 11:15 uur 

“Heldin” 

Cursus voor vrouwen over zelfredzaamheid en EHBO. 

Vrijdag 19 januari 

8:30 – 11:30 uur 

Taal en participatie lessen. 

Voor alle ouders die ingeschreven staan voor het eerste 

blok lessen. 

Maandag 22 januari 

8:30 – 11:30 uur 

Taal en participatie lessen. 

Voor alle ouders die ingeschreven staan voor het eerste 

blok lessen. 

Dinsdag 23 januari 

8:30 - 10:00 uur 

  

Combiwel Uit & Thuis extra 

Voor de ouders van de voorschool en de groepen 1 en 2. 

Vogeltraktaties maken met je kind. 

Donderdag 25 januari 

8:30 – 10:00 uur 

“Heldin” 

Cursus voor vrouwen over zelfredzaamheid en EHBO. 

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 

8:45 – 11:15 uur 

“Heldin” 

Cursus voor vrouwen over zelfredzaamheid en EHBO. 

  
 


