
Agenda      

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

Vakanties en vrije dagen  schooljaar 

2017/2018 

Trefwoord  

Thema:  Wat geef jij? 

 

Deze week verkennen we het begrip geven. Kinderen 

ontdekken wat er gegeven kan worden. Of een gift 

altijd gepast is en voor welke kostbare geschenken je 

geen geld betaalt. We kijken naar wat geven dan wel 

‘kost’.  

 

In de Bijbelverhalen krijgt Jozef een droom en zien wij-

ze mannen een bijzondere ster. Die ster brengt hen bij 

de nieuwe koning: een geschenk van God. 
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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 

December: 08, 22  Januari: 12, 26 

    Februari: 09, 23 

    Maart: 16 

    April: 13 

    Mei: 25 

    Juni: 08, 15, 22, 29 

    Juli: 06, 13 

Bedankt fam. Wolters   ! 

Van de fam. Wolters hebben we een kerst-

boom gekregen om buiten voor de school 

te zetten. Dinsdag a.s. zal hij geplaatst wor-

den, om 14.00 uur.  We zoeken nog ouders 

die willen helpen. 

Fam. Wolters, bedankt voor de boom!! 

Stakingsdag 12 december 

U heeft vast in het landelijk nieuws al gehoord en gelezen 

dat basisscholen en speciale scholen dinsdag 12 december 

a.s. gaan staken. Afgelopen maandag bent u middels een 

brief reeds geïnformeerd over deze staking door het bestuur 

van Aquila. 

Bijna alle leerkrachten van de Johan Seckel doen actief mee 

aan de staking van 12 december.  

Zij staan voor noodzakelijke investeringen gericht op werk-

druk, lerarentekort en een marktconform salaris voor leer-

krachten. Dit gebeurt omdat de nood werkelijk zeer hoog is. 

Dat betekent dat de directie genoodzaakt is de school dins-

dag 12 december geheel te sluiten.  

Wij vragen u, zoals maandag reeds aangekondigd, voor die 

dag zelf voor opvang van uw zoon of dochter te zorgen. Wij 

hopen u hiermee tijdig te hebben geïnformeerd, waardoor u 

voldoende gelegenheid hebt om opvang te regelen. Wij ho-

pen op uw begrip voor de stakers en deze maatregel.  

Kerstleeskaart  

In de bijlage van deze Nieuwsflits zit een Kerstleeskaart. 
Daarop staan sterren die je mag inkleuren als je 15 minu-
ten  hebt gelezen. 
Waar je moet lezen staat op de ster. 
We hopen dat je meedoet en dat je na de vakantie trots je 
kaart aan je meester of juf kunt laten zien! 
Veel leesplezier! 

http://www.johanseckelommen.nl


   

 

 

  

 

In samenwerking met SBO de Johan Seckel is vanaf januari 
2018 een ‘Structuurgroep’ aan Boslust verbonden. Een 
groep om leerlingen van groep 5 tot en met groep 8, met 
een specifieke behoefte voor ondersteuning en begeleiding 
betreffende gedragsproblematiek, onderwijs te bieden in de 
regio. Met deze onderwijsvoorziening is een meer perma-
nente plek voor deze groep leerlingen gecreëerd, vergelijk-
baar met het voormalig cluster IV onderwijs. Door gespecia-
liseerde leerkrachten en een onderwijsassistent worden 
leerlingen in een kleine en gestructureerde setting begeleid 
in hun ontwikkeling. De klas bestaat uit maximaal 12 leer-
lingen. 
 
Het team bestaat uit: 
 
Rieneke Tempelman (onderwijsassistent),  
Suzanne Ekkel (leerkracht) en 
Joyce Lavet (leerkracht). 
 
Qua onderwijsaanbod sluiten we zoveel mogelijk aan bij de 
doelen van het regulier onderwijs. Daarnaast wordt specifie-
ke aandacht besteed aan de sociaal-emotionele ontwikke-
ling. Er wordt gekeken naar wat de leerling nodig heeft om 
binnen de ‘Structuurgroep’ tot leren te komen. Het welbe-
vinden van de leerlingen staat centraal. Vanuit de 
‘Structuurgroep’ stromen de leerlingen uit naar het voortge-
zet onderwijs. Dit kan zijn het regulier voortgezet onderwijs 
of het voortgezet speciaal onderwijs.  

Structuurgroep  
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Geboorte van Ise   

Juf Hooijer is maandag bevallen van een gezonde en 

mooie dochter met de naam Ise. Namens het team van 

harte gefeliciteerd met de geboorte van Ise. Wij wensen 

jullie als gezin vele gelukkige, gezonde en gezegende jaren 

toe. 

08 dec. Merijn    gr. 8  
08 dec. Meester Doosje  gymleerkracht 
14 dec. Dilano    gr. 5  
14 dec. Lars     gr. 7  
15 dec. Bas     gr. 7  
16 dec. Jens     gr. 7/8  
17 dec. Eamon    gr. 3  

Wie zijn er jarig ? 

Alle leerkrachten zijn momenteel maximaal ingezet in de 
groepen. Ook de invalpool wordt nu volledig ingezet in de 
groepen van de Johan Seckel. Er is momenteel een landelijk 
tekort van 11.000  leerkrachten. Dat betekent geen vervan-
gers en een groot risico wanneer een leerkracht zich ziek 
meldt als gevolg van griep of iets dergelijks. 
Momenteel heeft de Johan Seckel geen tot zeer beperkte 
mogelijkheden om een zieke leerkracht te vervangen. Wan-
neer dit niet (meer) lukt is thuis blijven van de leerlingen 
de enige optie. 
Vandaag moeten de leerlingen van groep 5 thuis blijven 
omdat hun juf al vanaf dinsdag ziek is. 
De school heeft voor dinsdag en woensdag wel vervanging 
intern kunnen organiseren, maar voor donderdag niet. Ver-
delen van de leerlingen over andere groepen is op donder-
dag ook geen optie in verband met volle groepen en veel 
nieuwe leerkrachten. Ouders van groep 5 zijn gisteren hier-
over geïnformeerd. Een zorgelijke ontwikkeling voor school 
en zeker voor u als ouders. Wij doen onze uiterste best om 
de leerlingen bij ziekte van de leerkracht zo veel als mogelijk 
goed les te blijven geven.  

Gevonden voorwerpen  

 Zwarte gymtas met oranje logo tas-
senshop 

 Roze gebloemde korte gymbroek, mt 140 

 Zwarte gymbroek, mt 128 

 Geel t-shirt met groene opdruk 

 Zwarte muts, merk Nike 

 Blauw voetbal shirt van Real Madrid  

Zieke leerkracht, leerlingen thuis? 

Nieuwbouw gaat door ! 

De gemeente Ommen heeft afgelopen dinsdag officieel 

het bouwbudget aangepast waardoor de bouw gereali-

seerd kan worden. Wij zijn blij dat de gemeente Ommen 

hiermee haar medewerking verleent aan de realisatie van 

deze zo noodzakelijke uitbreiding. De bouwopdracht is 

inmiddels getekend en het is nu wachten op de planning 

en de uitvoering.  

http://www.johanseckelommen.nl


Vacatures en nieuwe collega’s  Een bericht van juf Koerhuis  

Zoals u heeft kunnen lezen op de website en via sociale 

media had de Johan Seckel de afgelopen weken 4 vacatu-

res. Deze vacatures zijn gebaseerd op: zwangerschapsver-

lof, langdurig ziekteverlof, invalpool en een nieuwe kleu-

tergroep door groep 1-2 te splitsen in groep 1 en groep 2.  

De school heeft veel positieve en belangstellende reacties 

gekregen op deze vacatures. 

Dat heeft gelukkig geleid tot het benoemen van 3 nieuwe 

collega leerkrachten: 

Juf Jessica ten Kate, zij gaat de taken van Juf Tolhoek per 

1 januari 2018 overnemen in de Integratieklas gedurende 

het zwangerschapsverlof. Zij start, naast haar huidige 

werkzaamheden, in december al met twee dagen op de 

Johan Seckel. 

Juf Iris Pappot, zij gaat per 1 januari 2018 de taken van 

Juf Tijs overnemen in verschillende groepen.  

Juf Lydia Volkerink, zij is benoemd als leerkracht in de 

Invalpool voor de Johan Seckel en de Boslust. 

Juf Volkerink start per 1 december met 2 dagen op de 

Johan Seckel.  Gezien haar opzegtermijn bij haar huidige 

werkgever is zij pas per 1 februari volledig beschikbaar 

voor deze functie. 

 

Voor de vacature leerkracht vervanging langdurig ziekte-

verlof heeft de school nog niemand kunnen benoemen. 

Juf Koerhuis is met langdurig ziekteverlof en wordt vol-

gende week dinsdag weer geopereerd aan haar rug en zal 

de komende tijd moeten besteden aan revalideren en re-

integreren. 

In de maanden december en januari zijn de nieuwe colle-

ga’s bereid,  naast hun andere werkzaamheden, extra 

ingezet te worden om de taken van juf Koerhuis over te 

nemen. 

Hierdoor krijgen betrokken groepen leerlingen gewoon 

les. Juf Pappot, juf ten Kate en juf Volkerink super be-

dankt voor jullie extra inzet. Het team wenst deze nieuwe 

collega’s een goede en plezierige tijd toe op de Johan Sec-

kel. 

In de laatste week van de zomervakantie ben ik geope-

reerd aan twee littekenweefsel beknellingen in mijn rug. 

Helaas is die operatie niet gelukt en gaat de arts dit op-

nieuw uitvoeren. Dit zou eerst eind september plaats vin-

den, maar toen is er geen ruimte voor mij gereserveerd. 

Daarna stond 14 november op de planning, maar werd de 

arts ziek. Nu staat de operatie gepland op 12 december. 

In de afgelopen periode ben ik iedere week even op 

school geweest, om koffie te drinken en bij te praten met 

leerlingen en collega’s. Het meeleven van jullie allen doet 

mij goed.  Ik hoop gauw weer aan het werk te kunnen 

gaan.  

Een hartelijke groet aan iedereen, Margreet Koerhuis  

Gevraagd…..  

Voor in het magazijn zijn we nog op zoek naar het volgen-
de herbruikbaar materiaal; 

 eierdozen 

 boterbakjes 

 keukenrollen 

 wc rollen 
Dit alles mag ingeleverd worden in groep 1-2. 
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Puppy’s  

Op dinsdag 5 december waren de puppy’s van Timotheüs 
bij ons op bezoek! Wat een feest! De puppy’s mochten 
oefenen met omgaan met kinderen, en de kinderen oefe-
nen met omgaan met puppy’s! 

http://www.johanseckelommen.nl

