
Agenda      

20-02-2018: Eindgesprekken groep 8 leerlingen 
20-03-2018: Schoolschoonmaak met ouders 
29-03-2018: Paasviering 

Vakanties en vrije dagen  schooljaar    

Trefwoord  

Thema:  Verdiende kans 

 

Jezus vertelt over een boom die geen vruchten geeft: 

verdient die boom nog een kans? De boom kan er  zelf 

niets aan doen. Maar de tollenaar Zacheüs dan? Ver-

dient die nog een kans? Hij is wel zelf schuldig aan zijn 

situatie. 

 

Mensen gaan soms in de fout; de vraag is of ze nog een 

tweede kans verdienen. De trefwoord  reportage gaat 

de komende week over een jongen in een jeugdin-

richting. Over  zijn straf, maar vooral ook over de kans 

die hij krijgt om weer terug te keren in de maatschap-

pij. 
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Nieuwsflits 
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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:  
03 april 

18 juli 

 

Vrije vrijdagen groep 1c-2: 
Februari: 23 

Maart: 16 

April: 13 

Mei: 25 

Juni: 08, 15, 22, 29 

Juli: 06, 13 

 

Groep 1a en 1b zijn alle vrijdagen vrij. 

Personeel  

 

Wie zijn er jarig ? 

23 feb.  Desteney  gr. 3  

23 feb.  Senna   gr. 6/7  

27 feb.  Arjan   gr. 4  

27 feb.  Jackingson  gr. 7/8  

Meester Joosten volgt momenteel een intensief revali-

datietrainingsprogramma. Hij is deze week voorzichtig 

gestart met een paar middagen op school te zijn. Hij 

hoopt dit geleidelijk aan uit te kunnen breiden. Zijn 

werkzaamheden zijn de komende tijd eerst gericht op 

administratieve taken.  

Juf Koerhuis haar behandeling krijgt eind maart een 

vervolg. Ook juf Koerhuis volgt een intensief revalida-

tieprogramma. Na de voorjaarsvakantie hoopt zij een 

moment op school te kunnen zijn. Met name de (lange) 

autorit is voor haar een hele uitdaging. 

Meester Doosje hoopt volgende week weer bij alle 

gymlessen aanwezig te zijn. 

http://www.johanseckelommen.nl
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Materiaal  

Bericht van Bij5 coaching  

Bij5 Coaching heeft gevraagd of wij onderstaand bericht in 
onze Nieuwsflits willen plaatsen: 

Lotgenotenmiddag voor ouders van een kind met autisme.  

Op 17 maart organiseert Bij5 coaching een theekransje in 
Zwolle,  

voor ouders en verzorgers van een kind met autisme.  

Tijdens dit theekransjes schenken wij niet alleen thee, maar 
ook aandacht en alles wat je aandacht geeft groeit.  

Praktijk Bij5 coaching is aangesloten bij de landelijke com-
munity Theekransjes.  

Deze community bestaat uit gecertificeerde professionals 
die werken volgens de officiële Theekransjes methode. 
 

Als ouders beweeg je mee met de levensfases waar je kind 
zich in bevindt. 

Ben je altijd op zoek naar de juiste balans tussen een aantal 
uitersten;   

Je wilt je kind laten zien dat je van hem houdt, maar hem 
ook weer niet verwennen, 

Je wilt dat je kind de wereld kan ontdekken, maar hem ook 
niet teveel beschermen.  
Als ouder van een kind met autisme ligt dit nog ingewikkel-
der...weet ik uit mijn ervaring als professional,  

waarin ik jarenlange werkervaring heb met deze doelgroep.  

Daarnaast neem ik jullie in deze middag ook mee in mijn 
ervaringen als moeder van een dochter met autisme.  
 
Een middag die in het teken mag staan van erkenning, 

van de klus die jij te doen hebt als ouder/verzorger van een 
kind met ASS en de herkenning in de verhalen van anderen.  
 
Locatie: 
Sportlaan 4 te Zwolle 
 
Kosten: 
De kosten zijn €15,- (incl. 21% BTW), inclusief thee en lek-
kers. 

Je kan je opgeven via de website www.bij5-coaching.nl on-
der het “kopje” agenda 

Bezoek Rijksmuseum 

Van de SKV (Stichting Kunstzinnige Vorming) Ommen 
kregen wij de mogelijkheid om ons op te geven met 
groep 7 om naar het Rijksmuseum te gaan. Zij regelden 
de bus, de picknickruimte en een les op de Teeken-
school en het in kleine groepjes rondlopen in het mu-
seum. Maandag 12 februari was het zover. 

 

"Ontdekkers en reizigers, Gouden Eeuw, Rijk-
dom",allemaal woorden die te maken hadden met ons 
bezoek aan het Rijksmuseum in Amsterdam. 's Mor-
gens waren we al om kwart voor acht vertrokken vanaf 
school. Na wat files kwamen we rond kwart over 10 
aan in Amsterdam. We hebben eerst een rondleiding 
gevolgd. Tijdens deze rondleiding kregen we allerlei 
schilderijen en voorwerpen te zien die iets te maken 
hebben met de VOC. Deze hebben we ook geschetst. 
Daarna hebben we in de Teekenschool een eigen 
plattegrond getekend. De inkt hebben we zelf ge-
maakt!  Na het middageten hebben we nog in kleine 
groepjes rondgelopen in het museum. Wat was er veel 
te zien! De foto’s vertellen al genoeg…. En wilt u de 
schilderijen nog bekijken? Via de site van het Rijksmu-
seum kunt u ze allemaal bekijken. 

Rond 17.30 uur kwam de bus weer aan bij school. Wat 
hebben we veel gezien, niet alleen van het Rijksmuse-
um, maar ook van de stad Amsterdam en de vliegtui-
gen bij Schiphol enzovoort. Het was een leuke dag die 
wel een 8 of een 9 verdient volgens sommige kinderen. 

De nieuwe schuur is klaar!! 
Alle materialen uit de oude schuur hebben een plek in de 
nieuwe schuur gevonden. 
Heeft u thuis nog kinderfietsen voor kinderen van 4-8 jaar 
die u niet meer gebruikt? 
Wij kunnen ze goed gebruiken. 

http://www.johanseckelommen.nl
http://www.bij5-coaching.nl
https://www.rijksmuseum.nl/nl/rijksstudio/103180--voor-de-leraar/verzamelingen/ontdekkers-en-reizigers?ii=13&p=0
https://www.rijksmuseum.nl/nl/rijksstudio/103180--voor-de-leraar/verzamelingen/ontdekkers-en-reizigers?ii=13&p=0
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Leuke uitspraken  

We werken in groep 1-2 over het thema bouw, daar leren 
we ook de beroepen van mensen die in de bouw werken.  

De loopgieter = loodgieter (Monji)                                           
De bakstenenmeneer = metselaar (Simon) 

Ouderavond Overprikkeling   

Afgelopen dinsdag was de ouderavond over overprikkeling 
in de Wiekelaar in Oudleusen. 

De opkomst was goed, bijna alle ouders die zich opgegeven 
hadden, zijn ook gekomen. 

Jasper begon met het delen van informatie en Casper kon 
als ervaringsdeskundige uitleggen hoe bepaalde dingen voor 
hem werken. 

Tussendoor was er tijd en gelegenheid om te ervaren wat 
overprikkeling is. 

Het is voor veel mensen frustrerend om via een spiegel een 
woord na te moeten schrijven en luisteren naar een mop 
met allerlei geluiden erbij valt ook niet mee.  

Zo worden we ons bewust hoe dat werkt bij mensen die 
vaak en snel overprikkeld zijn.  

We hopen dat er daardoor begrip ontstaat en dat we er 
zorgvuldig mee omgaan.  

Het was een informatieve, leerzame avond. 

Valentijnsdag 

Groep 3 heeft voor Valentijnsdag kaartjes gemaakt voor de 
mensen die we lief vinden! Met een kusje op de envelop 
mochten we hem gratis versturen. We hopen dat alle 
kaartjes goed zijn aangekomen. 

Een dikke kus van groep 3! 

Nieuwbouw  

De bouw van de 2 lokalen gaat voorspoedig. Het dak is ge-

plakt, de wanden binnen zijn gezet, de doorgang naar de 

school is gemaakt en de installateur is bezig met gas, water 

en elektrisch. De stratenmakers zijn al druk bezig, de nieuwe 

zandbak is gevuld en de speeltoestellen staan weer op een 

nieuwe en goede plaats. In de school is de installateur bezig 

alle aansluitingen te maken richting de nieuwbouw. Kijk op 

de website naar de foto’s voor een goede impressie.  

http://www.johanseckelommen.nl

