
Agenda      

02-11-2017: ANWB Streetwise 
08-11-2017: Nationaal schoolontbijt 

Vakanties en vrije dagen  schooljaar 

2017/2018 

Trefwoord  

Gebed 

 

Goede God, 

Als we elkaar kennen, 

kunnen we goed samenleven. 

Als we meer weten dan elkaars naam. 

 

God, breng ons in gesprek met elkaar. 

Over gezellige en leuke dingen. 

Over wat ons gelukkig maakt. 

En over dingen die soms moeilijk zijn. 

Die ons zeer doen en ons verdrietig maken. 

Help ons dan om woorden te zeggen die heel maken. 

Om ons hart te laten spreken. 

God, breng ons dichter bij elkaar 

door dingen samen te doen. 

Samen te lachen, te spelen en te  zingen. 

Door samen naar verhalen te luisteren. 

Samen feest te vieren. 

 

God, laat ons van elkaar leren. 

Wie we ook zijn. 

Waar we ook vandaan komen. 

Welke huidskleur we ook hebben. 

Hoe we ook over dingen denken. 

En wat we ook geloven. 

Johan Seckel 

Nieuwsflits 
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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:  
17 november 

30 januari 

03 april 

18 juli 

 

 

Vrije vrijdagen groep 1-2 : 
2017    2018 

Oktober: 20   Januari: 12, 26 

November: 10,24  Februari: 09, 23 

December: 08, 22  Maart: 16 

    April: 13 

    Mei: 25 

    Juni: 08, 15, 22, 29 

    Juli: 06, 13 

Wie zijn er jarig ?     

07 okt.  Meester Otten  

10 okt.  Laura    gr.4/5 

10 okt.  Juf Stoter Logopediste 

14 okt  Ide   gr.5/6  

15 okt  Nick   gr.8  

17 okt.  Juf Bakker gr.4 

18 okt.  Finn   gr.5  

19 okt  Leonora  gr.7  

25 okt.  Kaleigha gr.1/2  

25 okt.  Brian   gr.3  

25 okt.  Juf Daggert gr.4/5 

Studiedag 31 januari vervallen      

De studiedag van 31 januari 2018 is vervallen. De leerlingen 

moeten deze dag wel naar school ! 

http://www.johanseckelommen.nl


   

 

 

  

 

Oktober 2017 gaat het Power Project van start voor kin-
deren van 6 tot 12 jaar om te werken aan en te leren over 
een gezonde levensstijl. Het programma is bedoeld voor 
kinderen die vanwege hun gewicht beperkt worden in het 
bewegen of omgang met anderen. Het programma duurt 12 
weken buiten schooltijden om, waarbij de kinderen begeleid 
worden door fysiotherapeut, diëtist en psycholoog. Hierbij 
komt onder andere aanbod: Wat zijn juiste hoeveelheden 
eten? Welke sport vind ik leuk? Hoe ga je om met tegensla-
gen? Bij de fysiotherapeut en de diëtiste worden afspraken 
individueel en in groepsverband gepland. Bij de psycholoog 
wordt gewerkt in groepsverband en worden ouderbijeen-
komsten gehouden. 
Vergoeding voor het programma komt vanuit Gemeente 
Ommen en de zorgverzekering. 
Voor meer informatie en aanmelden kunt u terecht bij de 

balie van Fysiotherapie De Carrousel of door te bellen naar 

de fysiotherapiepraktijk: 0529-451853. Graag onder vermel-

ding van deelname aan Power Project. 

Power Project 
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Fitkids      

Fitkids gaat weer van start! Daarom kun je gratis de eerste 
introductie les mee doen op woensdag 4 oktober 2017. Fit-
kids is een sportgroep voor kinderen die geen sport hebben 
of niet mee kunnen doen met sporten vanwege ziekte of 
beperking. Vind jij het leuk om te komen kijken en ben je 6 
tot 12 jaar oud? Je bent van harte welkom bij Fysiotherapie 
de Carrousel samen met je ouders! Inloop is van 15.45 uur 
de Fitkids les duurt van 16.00 – 17.00 uur.  
Opgeven voor 29 september 2017 via: info@fysio-
ommen.nl. Voor meer informatie zie de flyer van Fitkids.  

Kinderboekenweek / thematafel 

Dit jaar is het thema van de kinderboekenweek “Gruwelijk 
eng”. 

Voor ons een thema om even over na te denken. Aan de 
ene kant is  het goed om stil te staan bij dingen die span-
nend en griezelig zijn, maar aan de andere kant zijn er ook 
kinderen die er niet goed tegen kunnen. 

Wij hebben er bewust voor gekozen om het “Haloween-
gedeelte” uit de presentaties te halen. De boekentafel 
gaat over spookjes en spinnen en kinderlijke griezelige 
dingen. Ook de boeken zijn zo uitgezocht.  

Bij meester Snijder is een skelet in de klas. Dit past bij zijn 
boek. Zo leren de kinderen ook hoe wij er van binnen uit-
zien. 

Op vrijdagmiddag 20 oktober sluiten wij met de kinderen 
(in de gymzaal) de KBW af. Iedere klas presenteert zich 
met een voorleesverhaal, gedicht, toneelstuk, lied of iets 
anders “gruwelijk engs”.  

Bij de thematafel is het thema “herfst”. Veel kinderen 
hebben ons geholpen met het vullen van de tafel, wat 
kregen we veel kastanjes, eikels, bladeren en beuken-
nootjes. Dank daarvoor!  

Luizencontrole  

Binnenkort gaan we de leerlingen weer controleren op lui-
zen. 
Deze ongenode gasten gaan we te lijf. 
Er zijn gelukkig weer ouders bereid gevonden om te helpen 
met speuren. 
Zo hopen we de kriebelbeestjes buiten onze school te krij-
gen/houden. 
U helpt ons al goed als u uw kind(eren) controleert en, in-
dien nodig, tot actie overgaat. 
Bij de apotheek/drogisterij helpen ze u graag en ook op de 
site van de GGD is informatie te vinden. 

Personeel     

Juf Hagendoorn komt volgende week terug van zwanger-
schapsverlof. Samen met juf Hulleman ondersteunen zij de 
integratiegroep. 
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Knikkeruil  

In groep 1-2 zijn we aan het werk over het thema Knikkeruil. 
Dit prentenboek hoort bij de Kinderboekenweek. 
Het is een leuk, spannend en grappig verhaal over een nieu-
we knikker. 
In onze groep zijn al verschillende knikkerbanen die we mo-
gen gebruiken. 
We knutselden al een uil en we gaan nog aan het werk met 
een knikkerbaan. 
Tot de Herfstvakantie is Knikkeruil in onze groep. 

Leuke uitspraak   

Florian: “Juf, die boom staat al bijna in z’n nakie!” 

Met rekenen moeten we leren delen.  
De som is: Er zijn 3 pannenkoeken. Deze worden verdeeld 
onder 4 kinderen. Wat is de handigste manier van delen? 
Lars wist de allerbeste en voordeligste manier. ‘Je stuurt 
gewoon 1 kind weg!’ 
 
Brian: ’Juf.. We leren toch ‘Veilig Leren Lezen’, 
waarom heb ik dan geen gordel om?’ 
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