
Agenda      

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

Vakanties en vrije dagen  schooljaar 

2017/2018 

Trefwoord  

Thema: Helden 

 

Stripverhalen, films en onze vaderlandse geschiedenis:  

je struikelt er over de helden. Welke eigenschappen 

dichten de kinderen een held toe? Waar ligt de grens 

tussen waaghals en held? 

 

Je wordt niet als held geboren, het is de situatie die je 

tot het heldendom kan roepen. Het Bijbelboek Rech-

ters vertelt over Debora en Gideon die de heldhaftige 

taak op  zich nemen om het volk Israël te beschermen 

tegen de vijanden. 
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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 

Studiedag 31 januari vervallen      

De studiedag van 31 januari 2018 is ver-

vallen. De leerlingen moeten deze dag 

wel naar school ! 

Personeel     

Juf Koerhuis moet nog wachten op een tweede operatie in 

november. Dat is een tegenvaller. Intussen kan zij haar 

werkzaamheden hierdoor niet oppakken. Het lukt haar mo-

menteel de school een dagdeel per week te bezoeken. Veel 

sterkte en beterschap gewenst nu en in de komende perio-

de. 

Juf Tolhoek pakt na de herfstvakantie al haar lestaken weer 

op. Juf Tolhoek en wij zijn hiermee erg gelukkig.  

Juf Hooijer-Boertien gaat met de herfstvakantie met zwan-

gerschapsverlof. Wij wensen haar een goede, gezegende en 

gelukkige tijd toe. 

Juf Londema gaat het zwangerschapsverlof van juf Hooijer-

Boertien waarnemen. Zij is vorige week benoemd door de 

sollicitatiecommissie. Juf Londema zal lesgeven in de groe-

pen 4-5 (vrijdag) en 7 (woensdag en donderdag). Afgelopen  

woensdag heeft zij kennis gemaakt met de collega’s en de 

kinderen. Wij wensen haar een goede tijd toe op de Johan 

Seckel. 

http://www.johanseckelommen.nl


   

 

 

  

 

Op 1 oktober j.l. telde de school 150 leerlingen. Dat bete-

kent een groei van 10 leerlingen vergeleken bij vorig jaar. De 

groei blijft zich ook dit jaar doorzetten. Daardoor is dringend 

behoefte aan extra lokalen. Tot die tijd zitten een paar groe-

pen maximaal vol. Voor deze groep(en) geldt, helaas, een 

tijdelijke leerlingenstop. 

Leerlingen  
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Nieuwbouw       

Op dit moment zijn de gesprekken met de gemeente moge-

lijk in een eindfase. Er wordt nog steeds gestuurd op een 

oplevering direct na de kerstvakantie. Wanneer de ontwik-

kelingen omtrent de nieuwbouw definitief zijn wordt u vol-

ledig geïnformeerd. 

Vrijwilligers gevraagd…..  

De collega-school PRO de Maat kan dit schooljaar de tuin 

niet onderhouden.  

Wij zoeken vrijwilligers (bv. Opa’s en …) die wekelijks het 

gras willen maaien en waar nodig de voortuin schoffelen. 

Het oud papier wordt al jaren opgehaald door meneer 

Soer. Hij stopt hier helaas mee per 01-01-2018. Wie wil 

ons oud papier ophalen? 

De tractor op het schoolplein moet gerenoveerd worden.   

Is er een handige ouder, opa, of..? die dit voor ons kan 

doen? 

Schooltijden 

De laatste tijd komt het regelmatig voor dat er kinderen 
vóór 8 uur op school zijn. Dit kan best een keer gebeuren als 
er ver gefietst moet worden en de weersomstandigheden  
zo zijn dat een kind iets eerder weg moet. Toch gebeurt het 
nu vaak dat er kinderen voor 8 uur op school zijn omdat ze 
daar ‘zin’ in hebben. We hebben de afspraak dat kinderen 
die ver moeten fietsen vanaf 8 uur binnengelaten worden 
en kinderen die uit Ommen en omgeving komen vanaf 8.15 
uur naar binnen kunnen. Wilt u hier rekening mee houden? 

Kijkles zwemmen  

Vandaag, donderdag  19 oktober, was er een kijkles bij 
zwemmen.  Zo konden de ouders  zien wat wij op zwem-
les allemaal doen en leren. 

En dat is een heleboel!!! 

Thema Verkeer gr. 1-2 

Na de herfstvakantie gaan we in groep 1-2 aan het werk 
over verkeer. 

Op donderdag 2 november is Streetwise bij ons op school. 

Dan gaan we leren oversteken en hoe we in de auto moe-
ten zitten. 

http://www.johanseckelommen.nl

