
Agenda      

01 dec: Sinterklaasviering 
20 dec: Kerstviering in de groepen 
13 feb: Ouderavond in De Wiekelaar 

Vakanties en vrije dagen  schooljaar 

2017/2018 

Trefwoord  

Thema: Ontvangen 

In deze speciale week waarin het sinterklaasfeest ge-

vierd wordt, kijken we hoe het is om iets te ontvangen. 

Vaak heb je daarbij verwachtingen. Komen die uit? 

Wordt je verrast of teleurgesteld? De Bijbelverhalen 

vertellen over mensen die onverwacht horen dat ze 

een kind gaan krijgen. Die boodschap roept verschillen-

de reacties op. 

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:  
30 januari 

03 april 

18 juli 

 

Vrije vrijdagen groep 1-2 : 
2017                2018 

November: 24   Januari: 12, 26 

December: 08, 22  Februari: 09, 23 

    Maart: 16 

    April: 13 

    Mei: 25 

    Juni: 08, 15, 22, 29 

    Juli: 06, 13 

Personeel en professionalisering   

Afgelopen week zijn Juf Hooijer-Boertien en meester Benne-

meer geslaagd voor hun opleiding Leidinggevende 1. Van-

avond vindt de diploma-uitreiking plaats. Beiden van harte 

gefeliciteerd met dit resultaat. Hiermee heeft de Johan Sec-

kel twee goed gekwalificeerde collega’s in het management 

en interne begeleiding.  

Leerlingen  

Op dit moment maken 150 leerlingen gebruik van de Johan 

Seckel. Door onvoldoende lokalen zitten de groepen be-

hoorlijk vol en is er een leerlingenstop tot januari 2018. 

Groep 3 kan met 10 leerlingen net in de vergaderruimte op 

het podium zitten, maar wacht op een nieuw lokaal. De 

kleutergroep groeit momenteel het meest. Het niveau en de 

leeftijd van deze kleuters is heel divers. Er zitten nu 18 kleu-

ters in de groep. Door de leerlingenstop kunnen er tot janu-

ari geen leerlingen instromen. Op de wachtlijst staan nu al 3 

kleuters voor januari. Om de kleuters goed onderwijs te 

blijven geven zijn wij van plan deze groep te splitsen in twee 

groepen. Juf Tijs gaat de extra kleutergroep lesgeven en juf 

Hulleman komt als onderwijsassistent het team bij de kleu-

ters assisteren. U wordt hierover op een later moment ver-

der geïnformeerd. 

Ouderavond 

Om alvast in uw agenda van 2018 te zetten!! 
Dinsdag 13 februari 2018 
Ouderavond met het thema “Overprikkeling”. 
De avond is in de Wiekelaar in Oudleusen. 
Beperkt aantal plaatsen beschikbaar. 
Binnenkort meer!!! 
 
De ouderraad. 

http://www.johanseckelommen.nl


   

 

 

  

 

Vorige week donderdag zijn er kadootjes aangespoeld bij de 

vecht. Juf Leusink had deze maar even meegenomen naar 

school. De kinderen van groep 3 zijn langs de klassen gegaan 

om te vragen wat we moeten doen met de aangespoelde 

kadootjes. Uiteindelijk hebben de kinderen samen besloten 

om de kadootjes bij de open haard te leggen, zodat Sint ze 

afgelopen weekend mee kon nemen.   

De aangespoelde kadootjes heeft hij meegenomen  en al 

onze schoenen heeft hij gevuld met een schoonkadootje!! 

Bedankt Sinterklaas ! 

Sinterklaas 
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Bezoek voor groep 8   

Dinsdag 28 november komen het Vechtdal College en   De 
Maat wat vertellen op de Johan Seckel. Zij zullen komen 
vertellen waar hun school voor staat en hoe deze zijn on-
derwijs heeft ingericht. Deze avond is alleen voor ouders 
van de schoolverlaters.  Het begint om 19.30 uur, vanaf 
19.15 uur is er een inloop met koffie en thee. 

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om te komen wilt u 
dan een mail sturen naar: i.brink@johanseckelommen.nl 

 

Bezoek Alfa College  

Vorige week dinsdag  hebben we bezoek gehad van de 
eerste jaars studenten van het Alfa College uit Harden-
berg. Naast het verkrijgen van informatie over de school, 
hebben ze ook de handen uit de mouwen gestoken. Het 
plein en de tuin hebben ze een stuk netter gemaakt. Be-
dankt! 

26 nov. Johan    gr. 4  
02 dec. Wesley   gr.7  
03 dec. Loïs    gr. 8 
04 dec. Vince    gr. 5  
05 dec. Rick    gr. 4/5  
07 dec. Mare    gr. 7  

Wie zijn er jarig ? 

Hoe kunnen we de spanningen bij de kinderen zoveel moge-
lijk voorkomen in de aanloop naar 5 december?! Hieronder 
een aantal tips voor kinderen met ASS/ADHD: Een algemeen 
antwoord op het reguleren van spanning is: voorspelbaar-
heid! Hoe jammer je het ook zelf vindt als ouders, het bie-
den van voorspelbaarheid is in deze Sinterklaastijd erg 
prettig voor het kind. Het maakt het onzekere/ angstige we-
reldje weer wat veiliger! Elk kind beleeft het Sinterklaasfeest 
anders. Schroom niet bij te veel spanning in overleg te gaan 
met de leerkracht om te besluiten dat het kind niet met alle 
activiteiten mee hoeft te doen.  

Om spanning te voorkomen is het wijs om zo veel mogelijk 
de dagelijkse structuur (vaste patronen) te handhaven tot 
kort voor de vieringen. Er zijn kinderen die bang zijn voor 
een Sint en/of zwarte piet die in hun huis kan komen. Laat 
dan de schoen bijv. buiten zetten bij de achterdeur of onder 
een overkapping. Duidelijkheid en structuur in deze tijd 
geeft vaak veel rust. Een kalender met daarop alle bijzon-
derheden van thuis/school kan daarbij helpen. Spreek goed 
door wat komen gaat. Door de kinderen van te voren al te 
laten zien of weten welk cadeau hij/ zij krijgt van Sint, wordt 
veel spanning weggehaald. Door samen het Sinterklaasjour-
naal te bekijken, kan er als ouder samen over gepraat wor-
den. Zodra het kind gaat twijfelen over het verhaal, vertel 
duidelijk hoe het zit. Eventueel met ondersteuning vanuit 
een Youtube filmpje waarbij Sint en Piet zich omkleden 
schminken.  

We willen er met zijn allen weer een fijne tijd van maken! 
Op 1 december is het sinterklaasfeest op school. De sint zal 
door alle kinderen (en eventueel aanwezige ouders) voor 
school worden opgewacht en na het middageten weer wor-
den uitgezwaaid. De kinderen volgen verder een eigen pro-
gramma in de klas.    

Leuke uitspraak 

Groep 1-2 
We zijn druk aan het knutselen met een wortel voor in de 
klomp. 
We vragen waar de wortel voor is. 
Simon: voor de konijnen en de sneeuwpop (hoezo sinter-
klaas?  

Bedankt ! 

Van de familie ter Wijlen kregen wij een knikkerbaan.  
We hebben die eerst een tijd in bruikleen gehad en nu 
mogen wij de knikkerbaan houden.  
Daar zijn we erg blij mee. 
Heel erg bedankt! 

http://www.johanseckelommen.nl


Personeel en vacatures  Bouwzaken   

Via social media (o.a. facebook, website, linkedin ..) heeft 

u kunnen lezen dat er 4 vacatures zijn op de Johan Seckel. 

De vacature Invalpool is voor Boslust en Johan Seckel.  

Juf Olthof heeft deze week aangegeven per 4 december 

werkzaam te zijn in het voortgezet speciaal onderwijs te 

Hellendoorn. 

Een mooie ontwikkeling voor juf Olthof, maar spannend 

voor ons. 

Juf Tolhoek gaat met de kerstvakantie met zwanger-

schapsverlof en Juf Koerhuis is voorlopig nog wel even uit 

de running. Juf Koerhuis wordt midden december geope-

reerd aan haar rug en zal daarna moeten herstellen. Voor 

beide juffen zoeken wij nieuwe collega’s. Juf Tijs gaat de 

extra kleutergroep draaien en daarom zoeken wij ook 

naar een collega die haar huidige werkzaamheden gaat 

oppakken. 

Kortom een spannende periode met veel vacatures, wei-

nig tijd en een krappe arbeidsmarkt. 

U kunt ons helpen door  de vacatures op facebook te de-

len en mogelijke juffen en meesters te tippen! 

De gemeente Ommen heeft een krediet beschikbaar ge-

steld voor de bouw van één noodlokaal. Dat krediet is net 

toereikend. De bouwkosten en noodzakelijke aanpassin-

gen komen ca. € 45.000,- hoger uit. Hiervoor is een aan-

vullend krediet aangevraagd bij de gemeente. Na de nodi-

ge gesprekken met de wethouder is deze aanvraag de 

afgelopen weken behandeld in de gemeenteraad en in 

het college van Burgermeester en wethouders. Daaruit is 

naar voren gekomen dat de wethouder de hoogte van het 

aanvullend krediet wil bespreken met de bestuurder dhr. 

Wiersma. Dit gesprek vindt vanmiddag plaats. Tot die tijd 

kan de bouwopdracht niet gegeven worden. 

Er wordt tegelijkertijd een tweede lokaal gebouwd. Deze 

is noodzakelijk om o.a. de kleutergroep te kunnen split-

sen. Dit lokaal later bouwen wordt technisch heel lastig. 

Wij zijn dan ook heel dankbaar en trots op het bestuur 

van Aquila die dit lokaal wil voorfinancieren en de bouw 

hiermee mogelijk maakt.  

U wordt onmiddellijk geïnformeerd wanneer het startsein 

gegeven wordt. 


