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Vrijdag 27 april Koningsdag  

Maandag 30 april tot en met vrijdag 11 mei Meivakantie 

Maandag 14 mei Weer naar school 

Donderdag 17 mei Schoolfotograaf 

Maandag 21 mei Tweede Pinksterdag: alle leerlingen vrij 

Dinsdag 22 mei Studiedag : alle leerlingen vrij 

 
 
 
Matroos van de maand 
Deze maand is dat Mehdi Azelmad van groep 5/6 . 
Mehdi is niet zo lang op onze school. Hij heeft het hier 
erg naar zijn zin. 
Mehdi heeft verborgen talenten op het gebied van 
graffiti en muziek. 
Soms kan hij je de oren van het hoofd kletsen. Dat 
heeft ook soms zijn voordelen, want bij zijn 
spreekbeurt over “Ramadan”,  blonk hij uit en kon hij 
dingen goed uitleggen. Dat was heel leuk om te zien. 

Hij was serieus en geconcentreerd bezig. 
Blijf dat altijd doen, Mehdi! 
 
 
 
 
 
Nieuwe directeur Dalton IKC Zeven Zeeën 
Na een uitgebreide sollicitatieprocedure, is er een keuze gemaakt voor een kandidaat voor de functie van 
meerschools directeur Dalton IKC Zeven Zeeën. Met genoegen kunnen wij meedelen dat de keuze is gevallen op 
Conny van Coesant. Zij is momenteel directeur van Daltonschool De Poolster. De Poolster is ook een school die 
onder de Stichting Innoord valt. In haar functie als meerschools directeur zal zij leiding geven aan beide scholen. 
Daarbij zal zij worden ondersteund door locatieleiders. Zoals toegezegd wordt de procedure voor de werving van de 
locatieleider voor Dalton IKC Zeven Zeeën zo spoedig mogelijk opgestart. In de sollicitatiecommissie die de 
uiteindelijke keuze voor Conny heeft gemaakt, zaten onder anderen enkele leden van de MR en een 
vertegenwoordiger van de ouders.  
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Ophalen leerlingen 
Veel leerlingen worden afgehaald door een vast persoon. Moeder, vader, verzorger of kennis. De afgelopen weken is 
het voorgekomen dat leerlingen onverwacht afgehaald worden door derden, voor bijvoorbeeld een kinderfeestje 
van een klasgenoot. Wij verzoeken u dringend om vooraf aan de leerkracht door te geven als uw kind door iemand 
anders wordt opgehaald. Dit voorkomt misverstanden. 
 
Tentoonstelling afsluiting Schoolbreed Project: Groot succes. 
Op vrijdag 13 april hebben wij, na 4 weken intensief leren over het heelal, 
de astronauten, de raketten etc. het schoolbreed project afgesloten. Dit 
keer hadden wij gekozen voor een tentoonstelling. De kinderen hebben 
gedurende deze 4 weken veel geleerd en gemaakt en wilden dit uiteraard 
aan iedereen laten zien. De tentoonstelling die rondom de afsluiting was 
georganiseerd, bleek een groot succes! Veel ouders en grote broers en 
zussen kwamen langs om de tentoonstelling te bekijken en te horen wat er 
zoal geleerd was. De tentoonstelling was zeer geslaagd! Een applausje voor 
jezelf!  
 
5A Schoolbreed project 
Het schoolbreed project ging deze keer over het heelal. Yeah! Het was ook 
heel leuk, want we hadden zelfs een tentoonstelling. We hadden tekeningen 
en ook ruimtepakken. Daarmee hebben we foto’s gemaakt. Bij de afsluiting mochten we door de school lopen om te 
kijken wat andere kinderen hadden gemaakt of gedaan. Je mocht ook je vriendje of vriendinnetje halen om samen 
over de tentoonstelling te lopen.  
Wij vonden het een prachtig schoolbreed project. Wij hopen dat jullie het ook leuk vonden. 
 Groetjes van Romaissae & Abigail (groep 5A) 
 
Schoolbreed project – het heelal (groep 5A) 
Dit jaar ging ons schoolbreed project over het heelal. Dit onderwerp moest een aantal weken centraal staan binnen 
onze lessen. Dat is zeker gelukt! Er zijn twee mix-ochtenden geweest waar o.a. raketten zijn gemaakt van plastic 
flessen en een aantal leerlingen hebben van papieren bordjes en aluminiumfolie vliegende schotels gemaakt. De 
kinderen hebben in groepjes een powerpoint presentatie gemaakt over het heelal. Juf Jolanda had ruimtepakketten 
gekregen van Albert Heijn, met daarin twee ruimtepakken. Er zijn van alle kinderen foto’s gemaakt in deze pakken 
met als achtergrond een gekleurd heelal. De foto’s en alle gemaakte spullen hebben tijdens dit project de gang 
versierd. Het hoogtepunt was de gastspreker, Mark. Hij heeft als hobby het heelal en hij heeft ons 1,5 uur 
meegenomen op een reis door de ruimte. We hebben over de zonsverduistering geleerd, over de stand van de aarde 
en de maan en hij heeft ons erg mooie foto’s van planeten laten zien. Ik denk dat ik kan zeggen dat we allemaal heel 
veel geleerd hebben over het heelal. Ik vond het een erg leuk project en ik ben benieuwd wat ons volgend 
schoolbreed project wordt. 
 Juf Jolanda 
 
 Sportdag bij DVS              
Vrijdag 20 april hadden we sportdag. Er deden heel veel teams mee zoals  
Nieuw-Zeeland, Chili, Thailand, Zuid-korea, Amerika, enzovoort. En Nieuw-zeeland,  
die had best veel punten. 21 om precies te zijn. We zijn allemaal trots op ze. 
Maar die andere landen hebben ook wat gekregen namelijk 2 badmintonrackets. 
En zij vonden dat heel erg leuk.Dat zij ook iets kregen..En nu gaan we door met de onderbouw. Daar was 
Denemarken het winnende team. Ze hadden het niet verwacht. Maar toch wonnen ze. 
Firdaouss uit 6A 
 
Ouders, bedankt! 
Via deze laatste nieuwsbrief vóór de meivakantie willen wij nog een keer alle hulpouders bedanken voor de 
geweldige sportdag! Zonder jullie had de dag niet door kunnen gaan. Bedankt! We hopen nog vaker een beroep op u 
te mogen doen. 
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Blok 3 naschoolse activiteiten 
In de week van 16 mei start blok 3 van de naschoolse activiteiten. Alle ingeschreven kinderen hebben inmiddels een  
bevestigingsbrief gekregen met alle data erop. Bewaart u deze goed. Helaas heeft ook een aantal kinderen een 
wachtlijstbrief gekregen, omdat er meer inschrijvingen dan plaatsen waren. 
 
 
Vriendelijk verzoek inzake de gezondheid van uw kind(eren) 
Hiephoi, de lente is in het land en we hebben al mogen genieten van een zomerse, zonnige week! Wilt u uw 
kind(eren) op zonnige dagen ‘s ochtends insmeren met zonnebrandcrème om verbranden te voorkomen? We 
hebben voor noodgevallen ook zonnebrandcrème op school. Wilt u niet dat uw kind zich hiermee insmeert, 
bijvoorbeeld in verband met een gevoelige huid, dan kunt u dit aangeven bij de 
leerkracht. 
 
Schoolfotograaf 
Donderdag 17 mei komt de schoolfotograaf. Hij is aanwezig onder schooltijd om alle 
kinderen van de voorschool, de peutercombi en groep 1 t/m 8 op de foto te zetten. 
Broertjes en zusjes van leerlingen die bij ons op Dalton IKC Zeven Zeeën zitten, gaan ook 
samen op de foto; dit wordt intern georganiseerd. Houdt u er wel rekening mee dat de 
leerlingen met broertjes en/of zusjes die dag later thuis kunnen zijn. Als er na schooltijd 
nog foto`s gemaakt worden, verzoeken wij u om buiten op uw kinderen te wachten. Het 
is voor de kinderen en vooral ook voor de fotograaf erg storend als u voor het raam van 
het speellokaal gaat staan. We hopen op uw begrip en uw medewerking. Er worden geen 
foto`s gemaakt van overige gezinsleden.  
  
Ook dit jaar kunt u de foto`s via internet bestellen. U krijgt daarvoor een inlogcode waarmee u thuis de foto`s rustig 
kunt bekijken en bestellen. Na enkele weken worden de door u bestelde foto`s  op school afgeleverd. Heeft u vragen 
hierover dan kunt u terecht bij de ouders van de oudercommissie. 
 
Verkeers-examen groep 7 
Op 16 mei doet groep 7 theorie-examen voor verkeer. We zijn dit schooljaar hard aan het oefenen om dit voor te 
bereiden en we gaan met sprongen vooruit. Wilt u ons ook helpen? Dan kunt u in de vakantie samen met uw kind 
oefenen. U kunt bijvoorbeeld verkeerssituaties onderweg bespreken om het inzicht te vergroten. Of een spelletje 
doen met het raden van de betekenissen van verkeersborden. 
 
De volgende regels worden vooral getoetst in het verkeersexamen: 

-          Geef het door, rechts gaat voor (op gelijkwaardige kruisingen) 
-          Rechtdoor op dezelfde weg gaat voor 
-          Kleine bocht gaat voor grote bocht 
-          Voorrangsregels bij de tram 
-          Voorrangsregels bij een uitrit 
-          Betekenis van alle verkeersborden 

Alle leerlingen hebben een theorieboekje gekregen, dat u samen door kunt nemen. Ook online kunt u de examens 
oefenen op http://examen.vvn.nl 
 

Mam...pap… ik verveel me... 
Advies van de deskundigen: vervelen is gezond! Creativiteit ontstaat vanuit niets 
doen, dus je af en toe lekker vervelen is helemaal niet erg. Bovendien stimuleert 
het de fantasie en je leert probleemoplossend te denken. Mocht uw kind zich 
nou écht vervelen… 
 
...dan kunnen ze een keertje extra inloggen op taalzee en rekentuin. Deze 
programma’s stemmen zichzelf af op het niveau van uw kind: zijn de opgaven te 
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makkelijk, dan worden ze moeilijker. Zijn de opgaven te moeilijk, dan worden ze makkelijker.  
Elke leerling van IKC Zeven Zeeën heeft een account. Problemen met inloggen? Stuur een mailtje naar 
e.devries@innoord.nl. Vermeld in de mail de naam en de groep van de leerling en u ontvangt zo spoedig mogelijk 
een gebruikersnaam en wachtwoord. 
 
Carnaval van Noord 
Op donderdag 10 mei vindt de zesde editie van Carnaval van Noord plaats en dit keer met het thema Hemelsblauw 
en Glittergoud! Kom knutsel- en muziekworkshops volgen, luister naar optredens van muzikanten uit de buurt, word 
geschminkt, dans op het ritme van de brassband, eet pannenkoeken uit de hele wereld, laat je verrassen door de 
modeshow, bouw je eigen instrument en loop mee met de parade. Feest! 
Vanaf 13:00 begint het buurtfeest met workshops, om 14:30 de modeshow en om 16:00 start de parade door de 
buurt. Startlocatie: Het Vogellab op de Fazantenweg 53. 
 
 
Kijk voor meer informatie, achterin deze nieuwsbrief. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

HET TEAM VAN DALTON IKC ZEVEN ZEEËN WENST JULLIE 
EEN HEEL LEUKE EN ZONNIGE MEIVAKANTIE !!! 
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Carnaval van Noord 2018 zoekt vrijwilligers! 
Aanmelden kan via carnavalvannoord@gmail.com 
 
Op donderdag 10 mei (Hemelvaartsdag) vindt de 
zesde editie van Carnaval van Noord plaatst en dit 
keer met het thema Hemelsblauw en Glittergoud! 
Kom knutsel- en muziekworkshops volgen, luister 
naar optredens van muzikanten uit de buurt, word 
geschminkt, dans op het ritme van de brassband, 
geniet van de modeshow, eet pannenkoeken uit de 
hele wereld, bouw je eigen instrument en loop mee 
met de parade. Feest! 
Vanaf 13:00 begint het buurtfeest met workshops 
en om 16:00 start de parade door de buurt.  
Startlocatie: Het Vogellab op de Fazantenweg 53. 
 
Kom je meedoen? Hieronder een lijst met 
mogelijkheden om mee te helpen! 
 
Koken voor je buurtgenoten - Pannenkoeken uit de hele wereld 
Wat? Hou je van koken? En vind je het leuk om je kookkunsten met Amsterdam-Noord te 
delen? Maak voor het buurtfeest een gerecht met een soort pannenkoeken, zoals 
Marokkaanse pannenkoeken, Nederlandse pannenkoeken, Surinaamse Roti, Ethiopische 
injera etc. Pannenkoeken uit alle hoeken van de wereld op een tafel!  
Wij zorgen voor de ingrediënten!  
Voor wie? Iedereen die houdt van koken 
Wanneer? Je maakt je gerecht voor het buurtfeest op Donderdag 10 mei (Hemelvaartsdag) 
vanaf 13:00 - 18:00 
 
Carnaval - Mee met de optocht 
Wat? Loop mee met de optocht tijdens het Carnaval van Noord met een vlag, een 
zelfgemaakt kostuum, in een ‘Pretvormer’-pak of gewoon als jezelf. 
Voor wie? Iedereen die het leuk vindt om mee te lopen met de optocht door De Vogelbuurt 
Wanneer? Tijdens het Carnaval van Noord op donderdag 10 mei (Hemelvaartsdag) vanaf 
13:00 - 18:00 (specifieke tijden volgt na aanmelding) 
 
Carnaval - Optocht Begeleiding 
Wat? Loop mee met de optocht tijdens het Carnaval van Noord in een fluorescerend hesje 
en help de parade veilig te laten lopen door de buurt. Ongeveer twee uur (uur van tevoren, 
uur van de optocht). Een route door de vogelbuurt naar mosveld. 
Voor wie? Iedereen die het leuk vindt om mee te lopen met de optocht door De Vogelbuurt 
en het leuk lijkt om een verantwoordelijke rol te krijgen. 
Wanneer? Tijdens het Carnaval van Noord op donderdag 10 mei (Hemelvaartsdag) vanaf 
13:00 - 18:00 (specifieke tijden volgt na aanmelding) 



 
Carnaval - Meerijden met je Canta of scootmobiel 
Wat? Heb je een canta of scootmobiel en ben je trots op Noord? Rij dan mee met de optocht 
tijdens het Carnaval van Noord. Er is ook een mogelijkheid om je Canta of scootmobiel te 
voorzien van een kostuum. 
Voor wie? Iedereen die het leuk vindt om mee te rijden met de optocht door De Vogelbuurt. 
Wanneer? Tijdens het Carnaval van Noord op donderdag 10 mei (Hemelvaartsdag) vanaf 
13:00 - 18:00 (specifieke tijden volgt na aanmelding) 
 
Modeshow - modellen 
Wat? Heb je altijd al model willen zijn? Nu is je kans! Loop mee in kleding van de winkel Star 
Coach of in een kostuum van Pretvormer 
Voor wie? Iedereen die het leuk vindt om mee te lopen in een modeshow 
Wanneer? Tijdens het Carnaval van Noord op donderdag 10 mei (Hemelvaartsdag) vanaf 
13:00 - 18:00 (specifieke tijden volgt na aanmelding) 
 
Modeshow - visagie/haarstylist 
Wat? Heb je altijd al de make-up en haarstyling willen doen voor een modeshow? Nu is je 
kans! 
Voor wie? Iedereen die het leuk vindt om mensen mooi te maken met make-up en 
haarstyling producten. 
Wanneer? Tijdens het Carnaval van Noord op donderdag 10 mei (Hemelvaartsdag) vanaf 
13:00 - 18:00 (specifieke tijden volgt na aanmelding) 
 
Podium - Muzikanten 
Wat? Optreden tijdens het buurtfeest alleen of met je band 
Voor wie? Iedereen die het leuk vindt om muziek te maken en dit te delen met de buurt 
Wanneer? Tijdens het Carnaval van Noord op donderdag 10 mei (Hemelvaartsdag) vanaf 
13:00 - 18:00 (specifieke tijden volgt na aanmelding) 
 
Workshops - Assistent 
Wat? Meehelpen met het geven van de artistieke-workshops tijdens de Meivakantie 
Voor wie? Iedereen die het leuk vindt om te bouwen en knutselen 
Wanneer? Tijdens de Meivakantie (specifieke dagen en tijden volgt na aanmelding) 




