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Woensdagmiddag 20 juni Zomerfeest 

Donderdag 28 juni Schoolreisjes groepen 5 t/m 7 

  

 
CITO eindtoets 
Groep 8 heeft in de week na de 
meivakantie de uitslag van de 
CITO eindtoets gekregen. Wij zijn 
als school supertrots op hun 
behaalde resultaten. Met een 
gemiddelde van 539,6 zitten we 
dit jaar ruim boven het landelijk 
gemiddelde. Alle leerlingen 
hebben hun uiterste best gedaan 
en velen hebben zichzelf 
overtroffen. Gefeliciteerd! 
 
 
 
 
Matroos van de Maand 
Matroos van deze maand is Eleanora Vitun uit groep 3a.  

 
Eleanora is dit jaar bij ons op school 
gekomen. De eerste weken moest ze nog aan 
de groep wennen. Maar nu hoort ze er 
helemaal bij. Ze heeft vriendjes en 
vriendinnetjes gemaakt. Eleanora is 
behulpzaam en wil graag andere kinderen 
helpen. Ze kan andere kinderen mooie 
complimenten geven! Ze is ook goed in 
rekenen.  
Eleanora is zeker talentvol. Ze heeft een 

prachtige stem en houdt erg van zingen. Ze heeft zelfs voor Sinterklaas 
mogen zingen. Ga zo door!!! 
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Ramadan  
Een aantal kinderen is gestart met de Ramadan. Het is de maand van inkeer, waarin tussen zonsopgang 
en zonsondergang gevast wordt. Op school willen we daar graag rekening mee houden, maar daar 
vragen we ook uw ‘hulp’ bij. 
Bij het gymen bijvoorbeeld, leveren de kinderen extra inspanning.Ook met het warmere weer van dit 
moment vraagt dat van het lichaam extra energie. Kinderen kunnen zelf vaak aangeven of ze even een 
momentje rust moeten of willen houden tijdens deze lessen, maar het kan ook zo zijn dat ze wellicht te 
weinig vocht in hun lichaam hebben. Wat wij natuurlijk niet willen, is dat kinderen niet lekker worden of 
duizelig worden als ze meedoen aan deze activiteiten. De komende weken zijn er ook toetsen en met 
een lege maag is dat niet een garantie voor goede resultaten. Als kinderen ‘s nachts uit bed gehaald 
worden, hebben ze last vermoeidheid. 
Wilt u daarom aan de leerkracht laten weten hoe strikt het is dat uw kind niet drinkt of eet op school en 
of, als hij/zij meedoet aan de sportactiviteiten, ze dan wel of niet even mogen drinken? 
Indien u ervoor gekozen heeft uw kind mee te laten doen aan de ramadan, vragen wij u dit te 
bespreken met de leerkracht. 
 
 
 
Groep 7 is geslaagd voor het verkeersexamen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schoolkamp groep 8 
Het schoolkamp voor groep 8 staat in de kalender op 4, 5, en 6 juli gepland. Wij gaan dit jaar een week 
later op kamp naar Heino, namelijk op woensdag 11, donderdag 12 en vrijdag 13 juli. Verdere 
informatie volgt z.s.m. 
 
Zomerfeest 2018 
Op 20 juni gaan we weer een zomerfeest vieren. Zoals u weet, proberen we bij zo’n feest ook van alles 
te verkopen. Met de  opbrengsten kunnen we dan weer de nodige (speel)materialen aanschaffen voor 
de leerlingen. Heeft u thuis nog speelgoed dat niet meer wordt gebruikt maar nog wel goed eruit ziet, 
wilt u het ons geven? Dan kan het in de verkoop tijdens het zomerfeest. Datzelfde geldt ook voor 
boeken. Die zouden we ook graag voor een klein bedrag te koop aanbieden. Dus als u uw kasten even 
na wilt kijken en ons wilt verblijden met de oogst, dan kunnen de verkopers op het feest overuren gaan 
draaien. U kunt uw spullen afgeven aan de leerkracht van uw zoon en/of dochter. Nu maar hopen op 
een zonnetje! 
 
Gevonden voorwerpen gymzaal 
Op de begane grond bij de gymzaal (Huis van de Wijk) zijn allerlei 
gevonden voorwerpen verzameld. Het gaat hierbij om  kleding, 
schoeisel, mutsen, sjaals e.d. 
Tot vrijdag  8 juni kunnen de spullen worden opgehaald. Loop gerust 
een keer naar de gymzaal om te kijken of er iets van uw kind(eren) 
tussen ligt.  Of spoor uw zoon / dochter even aan om zelf te kijken of 
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er iets van ze ligt. 
Na deze periode worden de spullen naar een goed doel gebracht. 

 
De medezeggenschapsraad (MR) 
Na vele jaren van trouwe dienst verlaten twee ouders de MR. We zijn Naima 
Kaddouri en Neeltje Peters dankbaar voor hun geboden inzet. Inmiddels hebben 
Fatna Lekbaibi en Geranne Lautenbach zich aangemeld om de plekken in de MR 
na de zomervakantie in te nemen. Wij wensen hen veel wijsheid toe. Ron Voss 
gaat als personeelslid vervangen worden door Greta Taams. 
 
Vertrek meester Patrick 
De afgelopen (bijna) vier jaar heb ik met veel plezier mee mogen varen op 
Dalton IKC Zeven Zeeën.  De grote variatie in taken en de leuke contacten met 
jullie (leerlingen) en u (ouders/verzorgers) hebben deze Jaren tot een zeer leuke 
en waardevolle tijd gemaakt. Toch heb ik ervoor gekozen om van boord te gaan 
en in te gaan op een aanbieding van een andere werkgever, Vanaf 1 juni zult u mij dus niet meer 
aantreffen op de school. Die beslissing heb ik niet snel genomen en het heeft mij ook enige slapeloze 
nachten gekost. Maar de bekendheid met de nieuwe werkgever ( Samenwerkingsverband Primair 
Onderwijs Amsterdam Diemen) en een zo mogelijk, nog leuker takenpakket, hebben mij over de streep 
getrokken. In de afgelopen jaren heb ik regelmatig op de dagen dat ik niet op school werkte, ingevallen 
bij dit Samenwerkingsverband. Daardoor heb ik een goed beeld gekregen van de collega’s, 
werkzaamheden en andere relevante zaken. Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat het daar goed 
gaat komen en ik heb veel zin om te starten. Dat neemt niet weg dat ik met een dubbel gevoel afscheid 
neem van Dalton IKC Zeven Zeeën. In alle eerlijkheid kan ik zeggen dat ik elke dag met plezier naar de 
Banne ben gegaan en ik zal jullie zeker gaan missen. De korte en soms wat langere gesprekken met veel 
van jullie, heb ik als zeer plezierig ervaren. Ik wens jullie (leerlingen) nog een heel fijne tijd toe op deze 
school en voor de 8ste-groepers een heel succesvolle tijd op jullie volgende school. De ouders/verzorgers 
wens ik ook een mooie toekomst waarin zij doorgaan met het ondersteunen van allerlei activiteiten op 
school en waarin zij vol trots kunnen kijken naar de verrichtingen van hun kinderen. Verder hoop ik dat 
mijn opvolg(st)er met net zo veel plezier zal werken in deze mooie omgeving. Ik wil jullie/u in elk geval 
heel hartelijk danken voor de prettige samenwerking en het vertrouwen dat ik mocht ontvangen. Het 
allerbeste voor jullie allemaal! 
Meester Patrick 
 
BSO de Zeevaarders 
Voorschoolse ochtendopvang (VSO) 
Als je al vroeg de deur uit moet voor je werk of andere bezigheden en de school is nog niet begonnen, 
dan is de voorschoolse ochtendopvang van De Zeevaarders een goede oplossing. Deze is er voor de 
kinderen van Dalton IKC Zeven Zeeën. Je kunt je kind dan al om 07.30 uur brengen. De pedagogisch 
medewerker van Combiwel voor Kinderen zorgt dan voor een fijne start van de dag en brengt je kind op 
tijd naar de klas. De kosten van deze 
service zijn te overzien, want die zijn € 7,79 
per uur. De ochtendopvang is ook te 
combineren met de naschoolse opvang (zie 
onder). 
 
Naschoolse opvang (NSO) 
De buitenschoolse opvang heeft een knusse 
groepsruimte op de begane grond van de 
school. Je kind kan er na schooltijd en in de 
schoolvakanties veilig en huiselijk worden 
opgevangen en een mooie tijd beleven. 
Nadat je kind uit school is gekomen, is er 
even een moment van rust met een gezond tussendoortje en wat te drinken. De buitenschoolse opvang 
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gaat veel naar buiten om te spelen en te sporten, maar ook om de natuur in te gaan. Vanzelfsprekend 
zijn we er zelf altijd bij om goed op je kind te letten. 
 
Kennismaken? 
Je bent van harte welkom om kennis te komen maken. De vaste medewerker is Michelle Baars en naast 
haar zijn Ineke Munsterman, Wasila Soussi en Alex Treuren de vaste gezichten bij de opvang. 
Je kunt altijd spontaan even langskomen of je kunt bellen voor een afspraak. 
Het telefoonnummer is: 06 14624267 
 
Kinderopvangtoeslag 
Ouders die werken, studeren of een verplicht traject naar werk of inburgering volgen, komen in 
aanmerking voor de Kinderopvangtoeslag. Via de Belastingdienst krijg je een vergoeding die gebaseerd 
is op de hoogte van je inkomen. Kijk voor meer informatie op de website www.toeslagen.nl 
 
Inschrijven? 
Inschrijven kan direct op de groep of via de website www.combiwelvoorkinderen.nl 
Combiwel voor Kinderen 
Postbus 95304, 1090 HH, Amsterdam 
Tel. 020 577 11 33 
Mail. planning@combiwel.nl 

www.combiwelvoorkinderen.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NIEUWS VAN DE OUDERKAMER MEI 2018                                                  
Vandaag is mijn laatste dag als oudercontactmedewerker op de Zeven Zeeën. Het is met gemengde 
gevoelens dat ik hier weg ga. Ik ben blij dat ik een nieuwe baan heb met nieuwe kansen om me te 
ontwikkelen in een ander deel van de stad….. Maar wat ga ik jullie missen!!                                                                                                  
Twaalf jaar geleden begon ik op de (toen nog) Dorus Rijkersschool met de opdracht om de 
betrokkenheid onder de ouders te vergroten. Ik wist toen niet waaraan ik begonnen was, maar kreeg 
veel steun en aanmoediging vanuit het team van de voorschool en school om nieuwe activiteiten uit te 
voeren en uiteindelijk werd het een succes.                                                                                    
Ik mocht heel veel proberen en er is mij veel gelukt. Ouder en kind gym, Puk en ko-bijeenkomsten met 
juf Winnie, toen VVE-thuis, inlever huiswerk, wandelen met moeders en kinderen, traktaties maken, 
kooklessen, conversatielessen, ouder- en kindactiviteiten, speelestafettes, Sinterklaas-, Paas -en 
Kerstfeesten, Suikerfeest, Familiespeurtocht door de Banne, Jamies kookklas, klusavonden met vaders 
en nog veel meer. Ik heb mijn werk met ontzettend veel plezier uitgevoerd en ben heel dankbaar dat ik 
zoveel geweldige en betrokken moeders, vaders en verzorgers heb leren kennen. En natuurlijk alle 
superleuke kinderen die deze school rijk is! Langs deze weg wil ik iedereen bedanken dat ik deel uit 
mocht maken van de school en voorschool en een bijdrage leveren aan de ouderbetrokkenheid en alle 
andere leuke en leerzame dingen die op mijn pad zijn gekomen.                                                                                                                          
Bedankt lieve ouders, verzorgers en kinderen, en tot ziens                                                                                                         
Rebecca 😊                                                                                                                          

http://www.toeslagen.nl/
http://www.combiwelvoorkinderen.nl/
mailto:planning@combiwel.nl
http://www.combiwelvoorkinderen.nl/
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Maar ook dit nog……..De ouders zijn samen met mij hard aan het werk geweest om mooie slingers te 
maken voor het thema “Circus” Bij deze wil ik ze bedanken; het resultaat is prachtig! 

   

 


