
Agenda      

09 nov: NSCCT gr. 4 
10 nov: NSCCT gr. 6 
21 nov: Schoolarts 
01 dec: Sinterklaasviering 

Vakanties en vrije dagen  schooljaar 

2017/2018 

Trefwoord  

Gebed 

 

God van alle mensen, 

U bent een God die geeft. 

Daarom vragen wij u: 

geef ons moed om  te durven zeggen wat we denken 

als we anderen daarmee kunnen helpen. 

 

Geef ons wijsheid om na te denken 

over wat we soms wel en niet moeten doen. 

 

Geef ons vertrouwen om te geloven 

dat het goede altijd zal overwinnen. 

 

Geef ons kracht om  door te  gaan 

ook al lijkt de weg soms dood te lopen. 

Geef ons geloof dat ruzies en conflicten 

niet met geweld opgelost hoeven te worden. 

 

Geef ons hoop dat onze eigen talenten 

kunnen helpen de wereld mooier te maken. 

 

Dank u wel God. 

Met zoveel kunnen we een held worden 

in het leven van anderen. 

 

Johan Seckel 
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Vakantie: 

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 

November: 10, 24  Januari: 12, 26 

December: 08, 22  Februari: 09, 23 

    Maart: 16 

    April: 13 

    Mei: 25 

    Juni: 08, 15, 22, 29 

    Juli: 06, 13 

Studiedag 17 november      

Volgende week vrijdag 17 november heeft het team een 

studiedag. Alle leerlingen zijn vrij. 

Uitbreiding  van de school   

Voor het eerst in zijn bestaan heeft de Johan Seckel een 

wachtlijst voor leerlingen. De offertes voor de gewilde uit-

breiding zijn binnen, maar vallen hoger uit dan het  beschik-

bare budget van de gemeente. 

Voor de nieuwbouw is een uitbreiding van het bestaande 

budget nodig. Deze aanvraag ligt bij de gemeente Ommen. 

Wij hopen dat er door de gemeente snel een beslissing ge-

nomen kan worden over het budget, zodat er begonnen kan 

worden met de bouw. 

http://www.johanseckelommen.nl


   

 

 

  

 

Woensdag hadden we het Nationaal schoolontbijt. Dit 

wordt elk jaar georganiseerd om kinderen bewust te maken 

van een goed en gezond ontbijt. Dit jaar hebben wij ook 

meegedaan. Van de bakker hebben we lekkere broodjes 

gekregen. In de klas hebben we kunnen genieten van de 

broodjes en het heerlijke gezonde beleg.  

Nationaal schoolontbijt 
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Luizencontrole   

Afgelopen maandag was er een luizencontrole op school. 
Daar zijn bij een aantal leerlingen luizen gevonden. 
De ouders zijn telefonisch op de hoogte gebracht en heb-
ben een behandelplan gekregen. 
Over 2 weken worden alle leerlingen nog een keer gecon-
troleerd en hopen we het onder controle te hebben. 
Blijft u controleren en indien nodig kammen!! (bij het vin-
den van neten en/of luizen) 
Dan zijn we deze ongenode gasten snel weer kwijt. 

 

Leuke uitspraak  

Aardrijkskundeles  

Groep 1-2 
Jochum leest met juf Allema een boek en ziet een olifant. 
Hij ziet ook de snuif van de olifant = slurf 
 
 

 
 
 
 
 
 

Groep 7 
Dave was met de Daily Mile zo moe... hij was helemaal 
'buiten westen' (buiten adem... gelukkig!) 

Voor de één een leuk vak, voor de ander iets minder. 
Maar we kunnen het wel leuk en uitdagend maken. Voor-
al als je je mobiel mag gebruiken in de les! Vandaag heb-
ben we geoefend voor onze toets. Via de website Kahoot 
had meester een quiz gemaakt. We konden allemaal mee-
doen met onze mobieltjes, tablets of via de computer 
achter in de klas. Het was supergaaf!  

25 okt.  Juf Daggert  gr. 4/5 
27 okt.  Juf Lippmann  administratie 
27 okt.  Juf Hagedoorn int.groep 
02 nov. Joran    gr. 8  
04 nov. Morris    gr. 5  
10 nov. Micha    gr. 4/5  
10 nov. Lisa    gr.6/7  
10 nov. Mart    gr. 1/2  
10 nov. Joris    gr. 5     
11 nov. Werner   gr. 5  
20 nov. Juf van Marle  gr.1/2 
21 nov. Duwèn   gr. 6/7  
22 nov. Sven    gr. 6/7  
23 nov. Dave    gr. 7  
23 nov. Juf Tijs   gr. 3, 4 en 5 

Wie is er jarig (geweest)? 
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