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Vrijdag 30 maart Goede Vrijdag: alle leerlingen vrij 

Maandag 2 april Tweede Paasdag: alle leerlingen vrij 

Dinsdag 3 april Studiedag: alle leerlingen vrij 

Vrijdag 13 april Afsluiting Schoolbreed Project ‘het Heelal’ 

Vrijdag 20 april Sportdag 

 
Matroos van de maand uit 1/2b 
 De matroos van deze week is Rafal. 
Rafal is super creatief! Wat hij in zijn hoofd 
bedenkt, kunnen zijn handen maken! 
Op deze foto is Rafal de klas aan het voorlezen 
uit het boek: ‘Borre en de ijscoman.’ Rafal keek 
goed naar de plaatjes in het boek en bewoog met 
zijn vingers over de letters alsof hij het al écht 
aan het lezen was! Knap hoor, Rafal! Hij kreeg 
ook veel complimenten van de andere kinderen! 

 
 
 
 
 
Scholen op de kaart 
Dit is een site met veelzijdige informatie over basisscholen en middelbare scholen. 
Hiermee kun je scholen vergelijken. Of je nou op het punt staat om een goede en 
geschikte school te kiezen, of als professional benieuwd bent hoe het staat met de 
kwaliteit van de scholen in je omgeving, voor iedereen biedt deze site interessante 
informatie over onderwijs en resultaten. 
Op Scholen op de kaart presenteren scholen zichzelf. Dit doen ze door toelichtingen te 
schrijven bij betrouwbare gegevens, afkomstig van erkende partijen als DUO en de Inspectie van het Onderwijs, én 
door zelf unieke informatie toe te voegen. Bijvoorbeeld over wat de school uniek maakt en wat leerlingen en ouders 
van de school vinden. 
Scholen op de kaart wordt ontwikkeld door de PO-Raad en VO-raad in samenwerking met Kennisnet. 
https://www.scholenopdekaart.nl/ 
 
Tevredenheidsonderzoeken 
In 2018 hielden we voor het eerst een tweejaarlijks tevredenheidsonderzoek onder de ouders, het personeel en de 
leerlingen van de groepen 6 t/m 8. Dit onderzoek hebben we “webbased” laten uitvoeren door DUO-
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onderwijsonderzoek. Op https://www.scholenopdekaart.nl/ kunt u de uitslagen zien onder het kopje waardering. De 
uitslag van de ouders is gebaseerd op 37 ingevulde onderzoeken. dat is 24%. Het team en de medezeggenschapsraad 
hebben zich gebogen over de uitkomsten. Op de studiedag van 3 april gaan we dit in het team nog verder uitdiepen. 
De deelaspecten van het onderzoek vormen handvatten voor het nieuw te vormen beleid van Dalton IKC Zeven 
zeeën. De te nemen acties worden meegenomen in de jaarplannen van 2018-2019 en 2019-2020. 

 

                                                                                                                                     

Schoolklimaat (sfeer, omgang en veiligheid)  

In hoeverre gaat uw kind met plezier naar school? 

Hoe veilig voelt uw kind zich op school? 

Hoe tevreden bent u over de opvoedkundige aanpak van de school? 

Hoe tevreden bent u over uw contact met de medewerkers van de 

school? 

Onderwijsleerproces 

Hoe tevreden bent u over wat uw kind leert op school? 

In hoeverre sluit wat uw kind leert aan bij zijn of haar niveau? 

Vindt u dat uw kind voldoende wordt uitgedaagd om zich maximaal te 

ontwikkelen? 

Hoe tevreden bent u over de vakbekwaamheid van de leerkrachten? 

Informatie en communicatie 

Hoe tevreden bent u over de informatie die u krijgt over wat er op school 

gebeurt? 

Hoe tevreden bent u over de informatie die u krijgt over uw kind? 

Rapportcijfer 

Welk rapportcijfer geeft u de school? 
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OPROEP: Hulpouders gezocht voor de sportdag 
Op 20 april is het weer tijd voor de jaarlijkse sportdag! Onder leiding van 
juf Femke wordt er weer een hele leuke dag voorbereid, maar die kan 
alleen doorgaan als wij hulp van ouders kunnen krijgen. Voor de 
sportdag zoeken wij ouders, opa’s, oma’s, ooms of tantes die willen 
helpen met teams begeleiden, koffie en thee rondbrengen, overzicht 
houden en helpen opzetten en opruimen. Het zou fijn zijn als uit elke 
klas 2 of 3 ouders kunnen helpen. Als u kunt, meld dat dan bij de 
groepsleerkracht van uw kind.  
 
 
 
Uitnodiging voor de afsluiting van het schoolbreedproject 
‘Het Heelal’ 
U komt toch ook?! 
 
Zoals u weet zijn wij met de hele school bezig met het schoolbreedproject rondom het thema ‘Het 
Heelal’. Tijdens dit project hebben we een paar MIx-dagen waarop de kinderen bij andere 
leerkrachten in de klas iets gaan leren of maken rondom 
het heelal. Ook in de eigen klassen is iedereen volop bezig 
met dit onderwerp. De sterren, de planeten, de aarde 
waarop wij leven, raketten, astronauten, je kunt het zo gek 
niet bedenken of we leren erover! 
Hier zijn wij natuurlijk erg trots op! Daarom willen wij u 
uitnodigen voor de afsluiting van dit project. Dit zal als een 
tentoonstelling te zien zijn door de hele school. De 
tentoonstelling zal plaatsvinden op vrijdag 13 april van 
13.45 tot 14.15. U kunt dan (samen met uw kind(eren)) 
door de school lopen en in de gangen en/of lokalen bekijken 
wat er zoal gemaakt en geleerd is. 
We hopen u dan te zien! Alvast veel plezier! 
 
 
 

 
 

Groep 6A op taaltrip 
Op dinsdag 10 april gaan wij met groep 6A op taaltrip De Bouw bij het bouwproject ‘Jeruzalem’ van Rochdale.  
Dit is een leerzaam uitje waarbij de kinderen taal leren rondom een bepaalde beroepsgroep en werkplaats. De 
taaltrip is onder schooltijd en u kunt uw kind dus gewoon op de normale tijden naar school brengen en van school 
halen. Wel vragen wij u het weerbericht in de gaten te houden en ervoor te zorgen dat uw kind geschikte kleding 
draagt. De taaltrip zal hoofdzakelijk buiten plaatsvinden. 
 
Ouders gezocht voor de MR  
In de medezeggenschapsraad van Dalton IKC Zeven Zeeën zitten 2 leerkrachten en 2 ouders. Zij praten mee over 
belangrijke zaken in de school zoals de indeling van de klassen, de begroting en hoe het schoolplein eruit ziet. De 
ouders die nu in de MR zitten, Naima Kaddouri en Neeltje Peters, hebben dat een aantal jaren met veel plezier 
gedaan. Volgend schooljaar geven ze graag het stokje door aan nieuwe ouders. 
De MR vergadert ongeveer 6 keer per jaar; dag en tijdstip in overleg. Lijkt het je leuk om volgend schooljaar in de MR 
te zitten? Of wil je eerst even weten wat dat inhoudt? Laat het vóór 19 april weten aan meester Ron, de voorzitter 
van de MR. 
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Activiteiten voor ouders  

Maandag 16 april begint het tweede blok van de Taal en Ouderparticipatielessen in de ouderkamer. Mocht u mee 

willen doen met de lessen, dan kunt u zich bij mij, tot en met 10 april, inschrijven.                                                                                                                               

Op 10 en 12 april zijn er weer themabijeenkomsten voor de ouders van de groepen 1 en 2. Als u niet naar de 

bijeenkomst kunt komen, mag u het themaboek meenemen zodat u samen met uw kind toch thuis aan de slag kunt 

met de activiteiten.                                                                                                        

Voor meer informatie over alles wat er in de ouderkamer plaatsvindt, kunt u gezellig langs komen!                                        

Tot ziens in de ouderkamer, Rebecca     

                             

Komende activiteiten                                                                                                      

Donderdag 5 april 

8:30 – 11:30 uur 

VVE knutselwerkgroep 

Thema-attributen maken voor de vroeg- en voorschool. 

Vrijdag 6 april 

8:30 – 11:30 uur 

Taal en participatie lessen. 

Voor alle ouders die ingeschreven staan voor het eerste blok 

lessen. 

Maandag 9 april 

8:30 – 11:30 

Taal en participatie lessen. 

Voor alle ouders die ingeschreven staan voor het eerste blok 

lessen. 

Dinsdag 10 april 

8:30 – 9:30 

Combiwel Uit &Thuis “ lente ” 

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. 

Donderdag 11 april 

8:30 – 9:30 

Combiwel Uit &Thuis “ lente ” 

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 12 april 

8:30 – 11:30 uur 

Taal en participatie lessen. 

Voor alle ouders die ingeschreven staan voor het eerste blok 

lessen. 

  


