
1 
 

Nieuwsbrief Dalton IKC Zeven Zeeën 
 
   Schooljaar 2017-2018 
   Donderdag 22 februari 2018    
   Nummer 12   
   http://ikczevenzeeen.nl/ 
 

 
 

Maandag 26 februari t/m Vrijdag 2 maart Voorjaarsvakantie 

Maandag 5 maart  Weer naar school 

Donderdag 8 maart Boomplantdag 

Vrijdag 9 maart Uitreiking certificaat “Jump in” 
8:30 - 9:00 op schoolplein 

Dinsdag 13 maart  Start Schoolbreed project “Het Heelal” 

 
Mededelingen van schoolleiding 
Deze week was er een overleg tussen bestuur en onze MR. Er is gesproken over de invulling en procedure voor de 
nieuwe directeur. Ik ben met de gemeente in gesprek over de verkeerssituatie rond de school en over de uitbreiding 
van het schoolplein. De werktitel daarvan is: Van schoolplein naar speelplein. Zodra ik meer informatie heb, meld ik 
me weer. Wist u overigens dat: 

● Ik elke vrijdagochtend een inloopspreekuur heb. Heeft u vragen? Kom gerust langs tussen 8:30 en 9:30 uur. 
● De voorjaarsvakantie voor de deur staat. Nog één dagje en dan is het zo ver! 

 
Feestelijke uitreiking Jump-in certificaat 
Zoals u weet zijn wij een Jump-in school, omdat wij de JUMP-
IN DOELEN hanteren (zie plaatje). Scholen die voldoen aan de 
Jump-in doelen zijn scholen met een gezond voedings- en 
beweegbeleid. Deze scholen dragen bij aan een gezonde 
leefstijl van hun leerlingen. Om een Jump-in certificaat te 
ontvangen moeten scholen op alle acht thema’s voldoende 
scoren. Dat is ons nu gelukt! Of beter gezegd, het is de 
kinderen en ons gelukt! Daar zijn wij erg trots op. 
Op vrijdag 9 maart zal de uitreiking plaatsvinden. Wij 
organiseren die dag een feestelijke programma. De jonge 
kinderen zullen lessen hebben in onze grote gymzaal (kunnen zij ook eens ervaren wat en mooie sportzaal wij 
hebben), de groepen 5 t/m 8 gaan Longboarden en Slacklinen. U bent van harte welkom, de uitreiking is om 8.45 uur 
op het schoolplein. 

 
 Matroos van de maand 
Nisanur is de matroos van de maand uit groep 8. 
Nisanur is een harde werker die het afgelopen half 
jaar nog heel veel heeft gedaan om zich voor te 
bereiden op het VO. Zij is vaak wat stilletjes, maar 
laat nu goed van zich horen bij de les en doet gezellig 
en geconcentreerd mee met het groepswerk. 

Matroos van de 
Maand 
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Nisanur kan goed begrijpend lezen en kan bovendien andere kinderen uitstekend vertellen hoe zij dat ook goed 
kunnen doen. Als klap op de vuurpijl heeft zij laatst de kinderen van groep 6 gecoacht bij het maken van een 
presentatie voor aardrijkskunde. Nisa, je doet het top! 
 
Nieuws uit groep 5/6 

Op woensdag 7 februari heeft de groep  het theater “de Krakeling” bezocht waar de toneelopvoering  `Joris en de 

Drakentemmer´ plaats vond. Voorafgaand aan het bezoek hebben de leerlingen 2 lessen in de klas gehad van 

mevrouw Esther van de Krakeling. Zij heeft heel leuke activiteiten gedaan om de leerlingen voor te bereiden op het 

bezoek. 

Zoals gewoonlijk ga je bij een  bezoek aan de Krakeling met een glimlach naar binnen en kom je ook met een 

glimlach naar buiten. De activiteiten die ze doen zijn altijd leuk. De leerlingen begrepen de moraal van de opvoering 

niet, namelijk in een ieder zit een draak en die laat je impulsieve handelingen doen, waarbij je niet stilstaat. 

De leerlingen waren kritisch en vertelden Esther bij de evaluatie les dat de opvoering niet zo goed klopte met de 

titel. Gelukkig legde Esther de leerlingen uit wat de bedoeling was en liet ze ze ook bepaalde dingen voordoen om de 

moraal naar voren te halen. Los daarvan, hebben de leerlingen een heel leuke tijd gehad. 

 

Boomplantdag groep 8 

Op donderdag 8 maart doen de leerlingen van groep 8 mee aan de boomplantdag. Deze activiteit zal in en om de 

school plaatsvinden. 

Op deze dag leren de kinderen waarom bomen zo belangrijk voor ons zijn, ook gaan we zelf bomen planten om deze 

vervolgens aan bewoners uit de buurt uit te delen. Voor iedere boom die wij hier planten, plant Urban Street Forest 

er één in een ontwikkelingsland; dit om verwoestijning tegen te gaan. 

U bent van harte welkom om te komen kijken naar de verrichtingen van de kinderen.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Schooltuinen 
Groep 6 heeft de eerste les op de schooltuin gehad. Zodra het weer het toelaat, gaan wij met meester Thomas op 
donderdag aan de slag om onze eigen groenten te verbouwen. Voordat het zo ver is, moeten we eerst nog veel over 
de schooltuin leren en daarom gaan wij op 8 en 29 maart nog een binnenles doen. Meester Tim zal de begeleiding 
doen, samen met één van de ouders uit groep 6. Als u het leuk vindt om te komen begeleiden, neem dan contact op 
met onze klassenouder: de moeder van Nergis.  
Als het weer goed genoeg is, zal groep 6 vanaf april elke donderdagmiddag van 12:00 tot 14:30 les op de schooltuin 
hebben. 
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Entreetoets  

Met ingang van dit schooljaar zullen we de entreetoets niet meer afnemen in groep 7. Door de veranderingen in het 

adviestraject zien wij de toegevoegde waarde van de toets niet meer. De toets kost veel kostbare onderwijstijd en 

levert onnodige extra spanning op bij leerlingen. Ook is de toets niet voor alle leerlingen geschikt.  

Eind groep 7 nemen we een aantal Cito toetsen af, namelijk Rekenen, Spelling, Begrijpend lezen en technisch lezen. 

De informatie uit deze en de andere toetsen die de leerlingen gedurende hun schoolloopbaan hebben gemaakt, 

geven ons voldoende informatie om tot een goed advies te komen.   

Bij het opstellen van het advies kijken we naar meer dan toetsen alleen. We kijken naar de totale ontwikkeling van 

de leerlingen. Wat belangrijk is, zijn de werkhouding, motivatie, het gedrag en kennis en vaardigheden.  

 

 
Wist u dat? 
Het Jeugdsportfonds Amsterdam en de gemeente Amsterdam samen werken om nog meer kinderen aan het 
sporten te krijgen?! 
  
Sinds kort werken het Jeugdsportfonds Amsterdam en de gemeente Amsterdam samen om nog meer kinderen een 
kans te bieden om te sporten. In Amsterdam kunnen kinderen uit gezinnen met een laag inkomen via twee 
mogelijkheden hun contributie voor een sportclub vergoed krijgen: via het Jeugdsportfonds Amsterdam of via de 
Stadspas. Per jaar kan slechts op één van deze manieren gebruik worden gemaakt van een sportvergoeding. 
  
Lees hier uitgebreider over beide mogelijkheden. 
  
In het kort: 
  
Jeugdsportfonds Amsterdam 
·         4 t/m 17 jaar 
·         Maximaal 300 euro per jaar, inclusief maximaal 80 euro attributen 
·         Aanvragen via intermediair 
·         Stadspasnummer óf legitieme andere motivatie 
·         Bij één van de samenwerkende sportaanbieders 
  
Stadspas 
·         t/m 17 jaar 
·         Maximaal 300 euro per jaar, geen vergoeding attributen 
·         Aanvragen direct bij sportaanbieder 
·         Bij één van de aangesloten sportaanbieders 
 
 
 
 

Veel plezier in de 

voorjaarsvakantie!! 

https://www.jeugdsportfonds.nl/wist-samenwerking-gemeente-amsterdam/
https://www.jeugdsportfonds.nl/wp-content/uploads/sites/3/2016/08/OVERZICHT-SPORTAANBIEDERS_Jeugdsportfonds-Amsterdam_tm20170704.pdf
https://www.jeugdsportfonds.nl/wp-content/uploads/sites/3/2016/08/OVERZICHT-SPORTAANBIEDERS_Jeugdsportfonds-Amsterdam_tm20170704.pdf
https://kanadocumenten.amsterdam.nl/SRVS/Data/Amsterdam/KnowledgeBases/Kennisbank/document/Extern/WPI/Overzicht-aanbieders-sport-en-bos-oktober-2017.pdf
https://kanadocumenten.amsterdam.nl/SRVS/Data/Amsterdam/KnowledgeBases/Kennisbank/document/Extern/WPI/Overzicht-aanbieders-sport-en-bos-oktober-2017.pdf

