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13 feb: Ouderavond in De Wiekelaar 

Vakanties en vrije dagen  schooljaar 

2017/2018 

Trefwoord  

Thema: Contact raakt je 

 

Als Jezus mensen ontmoet verandert er iets in hun 

leven. Een blinde wordt ziende nadat hij  Jezus heeft 

ontmoet. De verandering is zo groot dat het moeilijk is  

te geloven dat het nog om de zelfde man gaat. De Fari-

zeeën zijn niet in staat om het mooie en goede te zien 

dat zich voor hun ogen afspeelt. 

 

Ook Jezus zelf ontwikkelt zich in de ontmoeting met 

mensen. In het grensgebied van Israël wordt Jezus aan-

gesproken door een buitenlandse vrouw. Zij wil dat 

Jezus haar dochter geneest. Aanvankelijk weigert  

Jezus: hij is er immers voor het volk van Israël. De moe-

der geeft een flink weerwoord en  Jezus gaat overstag. 

 

In de ontmoeting met de ander wordt je meer mens. Je 

komt in een andere wereld en dat is verrijkend. De 

ander kan je uitdagen en tegenspreken en dat is leer-

zaam. De ontmoeting met de ander kan heilzaam zijn; 

mensen kunnen elkaar troosten en steunen. 
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Vakantie: 

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 : 
Januari: 26 

Februari: 09, 23 

Maart: 16 

April: 13 

Mei: 25 

Juni: 08, 15, 22, 29 

Juli: 06, 13 

Personeel   

Meester Joosten kan inmiddels weer korte periodes zitten, 

staan en wandelen. Zijn eerste doel is om dagelijks een half 

uurtje op school te kunnen zijn. Gisteren heeft hij hiermee 

een start gemaakt. Het zal nog een geruime tijd duren voor 

meester Joosten zijn werkzaamheden in de klas kan oppak-

ken.  

 

Juf Koerhuis is momenteel voldoende hersteld om weer 

zelfstandig te wonen zonder ondersteuning. Met ondersteu-

ning van de fysiotherapeut werkt zij aan haar herstel.  

Spaaractie Wildlands  

Afgelopen dinsdag hebben de leerlingen een spaarboek van 
Wildlands mee naar huis gekregen. Dit is een initiatief van 
Jumbo Ommen. Hier kan vanaf 17 januari tot 27 februari 
gespaard worden voor kaartjes van Wildlands. Bij een vol 
boek is het mogelijk om een voucher te krijgen van 25% 
korting op 5 entreetickets voor Wildlands. We wensen alle 
kinderen succes met sparen! 

http://www.johanseckelommen.nl
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Een dochter voor juf Tolhoek  

Juf Tolhoek is afgelopen weekend bevallen van een ge-

zonde en mooie dochter met de naam Sam Eva. Namens 

ouders en team van harte gefeliciteerd met de geboorte 

van Sam. Wij wensen jullie als gezin vele gelukkige, gezon-

de en gezegende jaren toe. 

14 jan.  Timotheüs   gr. 4/5  
15 jan.  Anna    gr. 5/6  
16 jan.  Marissa   gr. 5/6  
17 jan.  Levi    gr. 5/6  
26 jan.  Tycho   gr. 4  
27 jan.  Florian   gr. 3  
28 jan.  George  gr. 7/8  

Wie zijn er jarig  (geweest)? 

Leuke uitspraak  

Het woordje ‘brul’, tijdens de Cito toets Spelling, was toch 
wel een beetje lastig!  

Silvester, groep 3 

Start nieuwe lokalen  

De bouw werkzaamheden zijn deze week gestart. Deze 

week is er eerst een nieuwe berging op het plein gezet. 

Vanmorgen zijn de werkzaamheden begonnen om het 

terrein bouwrijp te maken. 

In goed overleg met de buren gaan de bouwlieden 

naast de school het terrein op. 

Het bouwterrein wordt voor leerlingen en personeel 

helemaal afgezet met hekwerk. 

Op deze wijze is de veiligheid voor werken en spelen 

goed geregeld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een aantal leerlingen van groep 1-2 heeft goed gehol-

pen met het overbrengen van de spullen van de oude 

schuur naar de nieuwe. Goed gedaan allemaal! 

 

Meer foto’s van de bouw staan op de website: 

www.johanseckel.nl 

Elfje   

Een elfje is een gedichtje met 11 woorden. Je begint met 1 
woord, dan 2, 3 ,4 woorden en je sluit af met 1 woord dat 
de essentie weergeeft. Groep 5/6 kreeg deze opdracht bij 
Taal en heeft zijn best gedaan. 

 

Familie  

Papa, mama 

Opa, oma, neef  

Nicht, tante, oom, blij 

Gezellig  

 

Boerderij  

Dieren voer 

Robot die melkt 

De trekkers zijn mooi 

Boer 

http://www.johanseckelommen.nl

