
Agenda      

13 feb: Ouderavond in De Wiekelaar 

Vakanties en vrije dagen  schooljaar 

2017/2018 

Trefwoord  

Gebed 

 

God van alle mensen, 

we vieren het kerstfeest. 

De geboorte van uw zoon, 

een echt kerstkind. 

Wat een geweldig cadeau 

voor de wereld. 

 

Want we willen geloven dat dit kleine kind 

de wereld zal redden. 

 

Dat hij liefde brengt 

door mensen  op te zoeken die eenzaam zijn. 

 

Dat hij voor geluk zorgt 

door aandacht te geven. 

Aan mensen die zich ziek voelen 

en die zo weer verder kunnen; 

zich beter voelen. 

 

Dat hij vrede brengt, 

niet door naar de wapens te grijpen, 

maar door woorden te spreken 

over vergeving en recht. 

 

Dat hij laat zien  

dat u de bron van ons leven bent. 

 

Dank u wel 

voor dit allermooiste kerstgeschenk ooit! 

Help ons dit cadeau door te geven aan anderen. 

 

Johan Seckel 

Nieuwsflits 
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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: 22   Januari: 12, 26 

    Februari: 09, 23 

    Maart: 16 

    April: 13 

    Mei: 25 

    Juni: 08, 15, 22, 29 

    Juli: 06, 13 

http://www.johanseckelommen.nl


   

 

 

  

 

De operatie is goed verlopen en er is ruimte gemaakt in mijn 
rug. Na een week van niets doen is de fysiotherapeut nu bij 
mij op bezoek geweest.  Ik mag nu 10 minuten lopen. Het 
herstel moet langzaam opgebouwd worden. Wanneer ik 
weer een eindje in de auto mag rijden hoop ik weer naar 
mijn eigen huis terug te kunnen gaan. Allemaal heel goede 
dagen gewenst voor kerst en oud en nieuw. 

Margreet Koerhuis 

Bericht van Juf Koerhuis  
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Ouderavond 13 februari 

Onze kinderen/leerlingen groeien op in een wereld vol 
prikkels. 
Er zijn/raken veel kinderen overprikkeld door al deze prik-
kels en dat lezen we af in hun gedrag. 
Hoe kunnen we omgaan met dit gedrag en hebben we 
invloed op alle prikkels. 
Jasper neemt ons mee in deze wereld van overprikkeling. 
Hij geeft ons informatie en laat ons zelf ervaren hoe over-
prikkeling werkt. 
Er is plek voor 60 personen. 
In de eerste week na de Kerstvakantie komt er een  
opgaveformulier! 
 
Wanneer      : dinsdag 13 februari 

Waar             : De Wiekelaar in Oudleusen 

Tijd                : 19.30 uur inloop / 19.45 uur start/ 21.45 
    uur afronding 

Thema          : OVERPRIKKELING 

Wie               : Jasper Kok-Roosjen 

Organisatie   : Ouderraad 

23 dec. Steyn   gr. 7  
25 dec. Rowen  gr. 7/8 
26 dec. Naomi  gr. 4/5  
30 dec. Sil  gr. 7  
31 dec. Luuk   gr. 8  
01 jan.   Marah  gr. 6/7 
02 jan.  Ahmed  gr. 5/6  
05 jan.  Sylvan  gr. 4 
06 jan.  Ryan   gr. 1/2 
06 jan.  Leroy   gr. 5 
06 jan.  Noor   gr. 6/7 
06 jan.  Nick   gr. 1/2 
07 jan.  Giovanny gr. 4 
08 jan.  Yaika   gr. 8  
10 jan.  Oliwia   gr. 4/5 
10 jan.  Silvester gr. 3  

Wie zijn er jarig  (geweest)? 

Wat hebben de ouders/leerlingen goed geholpen met het 
sparen van kosteloos materiaal. 
De bakken zijn weer goed gevuld en voorlopig hebben we 
voldoende. 
Boterbakjes mogen nog wel ingeleverd worden. 
Allemaal bedankt!! 

Bedankje 

Leuke uitspraak  

Groep 1-2 
 
Simon weet wel wie aan Zacharias en Elisabeth  komt  ver-
tellen over de baby in het kerstverhaal…….de hengel 

Gevraagd...sterke mannen (of vrouwen)  

Zoals u in de vorige Nieuwsflits heeft kunnen lezen mogen 
we uitbreiden. De voorbereidingen zijn in volle gang. De 
nieuwe lokalen komen op de plaats van de huidige zandbak 
en het schuurtje. Eén van de speeltoestellen moet  worden 
verplaatst. Daarvoor zoeken wij handige, sterke, mensen die 
ons daarbij kunnen helpen. Het speeltoestel moet worden 
uitgegraven, een nieuw fundament moet worden gestort en 
vervolgens moet het speeltoestel op de nieuwe plek ge-
plaatst worden.   
De werkzaamheden staan gepland op zaterdag 13 januari 
om 10.00 uur. Meester Wesselink coördineert dit. 
 
Wilt u hierbij helpen dan kunt u een mail sturen naar  
administratie@johanseckelommen.nl. 
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Personeel  Kerstgroet   

Zoals u eerder in de Nieuwsflits heeft kunnen lezen is de 

operatie van juf Koerhuis goed gegaan en is zij herstellen-

de van de operatie. 

Meester Joosten heeft erg veel last van zijn rug  en kan 

hierdoor voorlopig niet werken. 

Wij wensen hen beide veel sterkte  toe en hopen dat ze 

spoedig zullen herstellen. 

In januari hebben we de vervanging van meester Joosten 

als volgt geregeld: 

Maandag, dinsdag en vrijdag: Juf Pappot 

Woensdag en donderdag: juf Volkerink 

Beide leerkrachten worden ondersteund door meester 

Snijder en meester Brink. 

 

 Juf Tolhoek is gisteren met zwangerschapsverlof gegaan. 

Wij wensen haar en haar man een goede en gezegende 

tijd toe.  

Juf ten Kate gaat het zwangerschapsverlof van juf Tolhoek 

waarnemen. Zij is deze maand al in de integratiegroep 

werkzaam. 

Na de kerstvakantie komen er 7 nieuwe leerlingen bij ons 

op school: 

Bram  gr. 1 

Ruben  gr. 1 

Odin  gr. 3 

Islam  gr. 4 

Sander   gr. 4-5 

Shayne gr. 5-6 

Senna  gr. 6-7 

 

Wij wensen hen allemaal een fijne tijd op onze school. 
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Deze laatste schoolweek van 2017 staat in het teken van 

Kerst. Het kerstfeest is dit jaar in de klassen met de kin-

deren gevierd. De lang verwachte geboorte van Jezus 

staat dan centraal. Kerst is het feest van licht, nieuw leven 

en van een toekomst in vrede. 

Kerst zorgt dat de wereld letterlijk even stil staat bij vrede, 

waardering en respect voor de medemens. Wanneer wij 

mensen dat vredemoment kunnen vasthouden en blijven 

delen met andere mensen schijnt het licht steeds meer op 

de weg van een toekomst in vrede. Die vrede begint bij 

jezelf, deel je met je gezin, familie, vrienden en buren en 

….  wanneer een ieder dat licht van liefde blijft (uit)delen, 

zal de wereld opnieuw gaan stralen. Dat biedt u en mij 

hoop en vertrouwen op een leven in vrede.  

Jan Otten 

 

Het team wenst u een goede vakantietijd, fijne kerstda-

gen en een gezegend en liefdevol 2018. Wij hopen u in 

2018 weer in goede gezondheid te ontmoeten. 

Nieuwe leerlingen  
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