
Agenda      

14 sep: Informatieavond 
15 sep: Studiedag team 
 

Vakanties en vrije dagen  schooljaar 

2017/2018 

Trefwoord  

Vooruitkijken naar de toekomst. De nabije of de verre. 

Naar een bepaald moment, bijvoorbeeld een verjaar-

dag of een logeerpartij of meer in het algemeen naar 

het  komende schooljaar. Vooruitkijken kan hoop en 

vertrouwen, verwachting en voorpret geven…. De kin-

deren verkennen deze week de leuke kanten van voor-

uitkijken. 

 

Mozes bevrijdt de Israëlieten uit Egypte en neemt ze 

mee, op weg naar een nieuwe toekomst. Dat gaat niet 

zonder slag of stoot. Het valt niet mee om vooruit te 

kijken en te zien hoe het kan worden in het Beloofde 

Land. 

De school is weer begonnen  
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Alle leerlingen en leerkrachten zijn gezond en met  frisse 
moed aan een nieuw schooljaar begonnen. 
Dit schooljaar starten we met 150 leerlingen en 10 groe-
pen.  
De ‘integratiegroep’ start dit schooljaar met 10 leerlingen.  
Nog nagenietend van de vakantie-ervaringen en vakantie-
verhalen wordt het ritme van het lesprogramma weer 
opgepakt. Leuk, maar ook wennen zo’n eerste week: eer-
der naar bed en vroeg weer op en dan een hele dag naar 
school. De instructiegroepen  voor taal en rekenen gaan, 
na een flinke warming-up in deze week, volgende week 
weer van start.  
Tot slot wens ik u, de leerlingen en leerkrachten een ge-
zond en gezegend nieuw schooljaar.  

Vakantie: 

Herfstvakantie:   23 t/m 27 oktober 

Kerstvakantie:  25 december t/m 05  januari  

Voorjaarsvakantie:   26 februari t/m 02 maart  

Pasen:    30 maart t/m 02 april 

Meivakantie:   27 april t/m 11 mei  

Pinksteren:   21 mei 

Zomervakantie:  20 juli (12.15 uur) t/m 31 aug. 

 

Studiedagen team:  
15 september 

17 november 

30 en 31 januari 

03 april 

25 april  

18 juli 

 

Vrije vrijdagen groep 1-2 : 
2017    2018 

September: 08, 22  Januari: 12, 26 

Oktober: 06, 20  Februari: 09, 23 

November: 10, 24  Maart: 16 

December:  08, 22  April: 13 

    Mei: 25 

    Juni: 08, 15, 22, 29 

    Juli: 06, 13 
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Volgende week donderdagavond is er 

weer een informatieavond voor alle 

ouders. Hier maakt u kennis met de 

nieuwe leerkracht(-en), andere ou-

ders en het programma dat de leer-

lingen krijgen. Een avond die u niet 

kunt missen. Om 19.15 staat de koffie 

of thee voor u klaar . De informatie-

avond start dan om 19.30 uur en ein-

digt om ongeveer 21.00 uur. U krijgt hiervoor nog een apar-

te uitnodiging met een opgavestrook. Wilt u deze invullen 

en weer meegeven aan uw zoon of dochter? 

Wij zien u graag donderdagavond! 

Informatieavond donderdag 14 september  
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Na de zomervakantie hebben wij  19 nieuwe leerlingen mo-
gen verwelkomen. Wij hebben nu 150 leerlingen. 

Wij wensen hen veel plezier op de Johan Seckel en hopen dat 
zij zich snel thuis voelen op onze school. 

 

Eduard    gr.1/2 

David     gr.1/2 

Els     gr.1/2 

Mart     gr.1/2 

Nick    gr.1/2 

Jeen     gr.1/2 

Jelle     gr.4 

Arjan     gr.4 

Jaimy     gr.4 

Joost     gr.4 

Naomi    gr.4/5 

Maikel    gr.4/5 

Sven     gr.4/5 

Werner    gr.5 

Tim     gr.5 

Ramon    gr.5 

Sven      gr.5/6 

Mick     gr.6/7 

Lisa     gr.6/7 

 

   Nieuwe leerlingen  

Startweek Kanjertraining       

Onderdelen van de startweek:  

• De Smileyposter wordt met de kinderen besproken aan de 
hand van stellingen. Alle kinderen kunnen aangeven hoe ze 
zich willen gedragen het komende schooljaar/de komende 
periode. De poster krijgt een plek in de klas/school zodat de 
kinderen ook herinnerd kunnen worden aan die goede wil.  

• Er wordt een oefening gedaan die heet “motor en benzi-
nepomp”. De kinderen leren dat ze onderdeel zijn van een 
groep en bijvoorbeeld invloed hebben op het groepsproces 
door geen aandacht te geven aan storend gedrag.  

• De kinderen leren de betekenis van de dierfiguren en/of 
de petten. En kunnen in verschillende situaties de petten 
uitspelen en herkennen  

Personele zaken        

Juf Koerhuis is vorige week geopereerd aan haar rug. Over 

een aantal weken volgt nog een 2e operatie. Deze operatie is 

goed gelukt en juf Koerhuis haar herstel gaat prima. Wij 

wensen haar sterkte met de operaties en een goed herstel 

toe. Betrokken ouders zijn vorige week geïnformeerd over 

de vervanging.  

Bouwzaken         

De bouw van een nieuw lokaal bij de Integratiegroep gaat 

niet door. De gemeente Ommen gaat niet akkoord met de 

meerkosten voor bereikbaarheid en/of kap van een aantal 

populieren voor bereikbaarheid bouwplaats.  

Momenteel wordt er gezocht naar een alternatieve plaats. 

Ik hoop u hierover in de volgende Nieuwsflits verder te kun-

nen informeren.  
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Gymlessen      

Als uw kind gym heeft dan moet uw kind gymkleding 
(gymshirt en gymbroek) aan hebben. Voor de veiligheid en 
hygiëne zijn gymschoenen zeer aan te raden. Na de gymles 
wordt er door iedereen gedoucht. Uw kind moet dus ook 
een handdoek meenemen.  

Het komt weleens voor dat uw kind een (kleine) blessure 
heeft. Ik zou daar graag een berichtje van willen. Dit kan 
dmv een briefje meegeven of mij een mail sturen. 
(j.doosje@johanseckelommen.nl) Tijdens de gymles doen 
we vaak verschillende activiteiten. In het geval van sommige 
blessures kan uw kind een deel van de gymles wel meedoen. 
Ik zou het dan op prijs stellen dat u uw kind wel gymkleding 
meegeeft. Als ik weet dat uw kind een blessure heeft dan 
houd ik daar rekening mee. Even een voorbeeldje; uw kind 
heeft wat last van zijn/haar voet. Trampoline springen gaat 
dan natuurlijk heel lastig, maar bv schommelen of een spel 
waar niet te veel bij gerend hoeft te worden (bv badminton) 
zou dan prima kunnen. Zo doet uw kind in ieder geval nog 
een beetje mee met de gymles en zit hij/zij niet 45 minuten 
aan de kant. Omdat ik ook een achtergrond heb als sport-
verzorger bij een voetbalvereniging ben ik van veel blessures 
op de hoogte. Ik kan vaak goed inschatten of uw kind be-
paalde activiteiten wel kan doen of dat het beter is dat hij/zij 
deze overslaat. 

 

Met vriendelijke sportgroet, 
Jarno Doosje 

Thema groep 1-2     

In de eerste weken van het schooljaar 2017-2018 werken 
wij over Woezel en Pip. 
Dat zijn vriendjes en wij maken in onze groep ook weer 
nieuwe vriendjes. 
Op onze tafel en stoel hebben wij een sticker van Woezel 
en Pip. 
Zo kunnen wij onze plek herkennen.  
We luisteren naar liedjes, kijken/lezen prentenboeken. 
Natuurlijk gaan we ook knutselen en werken over dit the-
ma. 
Zo wordt het weer gezellig in onze groep. 

Wie zijn er jarig ?     

09 sep. Annelynn  gr. 7/8  

15 sep. Rik   gr. 5/6 

16 sep. Stan   gr. 3  

18 sep. Shamyla  gr. 5/6  

20 sep. Julynn   gr. 4/5  

20 sep. Jiska   gr. 6/7  

Baby geboren    

In het gezin van Els en Arjan Kloppenburg is een dochter/
zusje geboren. 

Van harte gefeliciteerd en veel geluk met jullie Jolien. 

Lezing ‘Omgaan met Dyslexie’    

Op maandag 18 september is er in het zorgcafé in Dalfsen 
een lezing ‘Omgaan met Dyslexie—sociale en emotionele 
aspecten’. 
 
Ouders, ib’ers, leerkrachten en andere geïnteresseerden 
zijn welkom van 19.30 uur tot 22.00 uur in de Trefkoele, 
Ruigedoornstraat 108 te Dalfsen. 

 
In verband met de organisatie is aanmelden prettig via: 
zorgcafedalfsen@hotmail.com of via 06-25169523. 
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