
Agenda      

20-03-2018: Schoolschoonmaak met ouders 
29-03-2018: Paasviering 
11-04-2018: Schoolvoetbaltoernooi 

Vakanties en vrije dagen  schooljaar    

Trefwoord  

Thema:  (Ver)delen 

 

De ene mens deelt van nature, de andere niet of  

nauwelijks. Zou delen verplicht moeten worden of 

heeft het alleen waarde als het vrijwillig gebeurt? 

 

Gebed 

 

God van alle mensen, 

weet u wat wij nodig hebben? 

Moed om de wereld eerlijker te maken 

en om alles wat er op aarde is gelijk te verdelen. 

Wilt u ons hierbij helpen? 

Dank u wel! 

Johan Seckel 
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Vakantie: 

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: 
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 ? 

03 mrt  Juf Wilma 

02 mrt  Jeen    gr. 1/2  

02 mrt  Nathan   gr. 8  

07 mrt  Chelsey   gr. 4 

08 mrt   Charyda   gr. 3  

13 mrt  A-Jay    gr. 1/2  

18 mrt  Juf Bennemeer gr. 1/2 

20 mrt  Lucca    gr. 5  

Juf Koerhuis kan haar werkzaamheden nog niet oppak-

ken en wacht nu eerst op een vervolgbehandeling. 

Meester Joosten is alle dagen weer op school en pakt 

geleidelijk zijn werkzaamheden in de klas weer op. Hij 

hoopt na de Pasen weer volledig inzetbaar te zijn. 

Juf Zandman is deze week geveld door de griep. Zij 

verwacht er maandag aanstaande weer te zijn. 

Juf Hooijer en juf Tolhoek zijn nog met zwangerschaps-

verlof. 

Nieuwbouw 

Gisteren zijn de twee nieuwe lokalen opgeleverd. Het 

gebouw en de lokalen zijn heel mooi geworden. Ook de 

aanpassingen met de speeltoestellen is goed gelukt. 

Een mooie nieuwe schutting siert de afscheiding met 

de buren.  

Juf Hagedoorn is begonnen met de schoonmaak en de 

nieuwe schoolborden (touchscreens) zijn reeds ge-

plaatst. Meester Wesselink heeft inmiddels alle ict kun-

nen aansluiten. 

De groepen 3 en 4 gaan vandaag verhuizen naar hun 

nieuwe lokaal. En maandag gaat groep 2 verhuizen 

naar een eigen lokaal. Een grote wens is dan gereali-

seerd.  

http://www.johanseckelommen.nl
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Vervanging bij ziekte  Scholierenloop ACO van Eelderen 

Gezien het grote aantal enthousiaste deelnemers van voor-

gaande jaren aan onze Rabobankscholierenloop gaat ACO 

Van Elderen deze wedstrijdloop ook dit jaar organiseren.  

Deze wedstrijd is voor leerlingen van  groep 3 t/m 8 van alle 

scholen binnen de Gemeente Ommen. De loop wordt ge-

houden op vrijdag 6 april 2018. 

 
Voor groep 3 en 4 is de lengte van de ACO scholierenloop 
400 meter (1 ronde) 
Voor groep 5 t/m 8 is de lengte van de ACO scholierenloop 

800 meter (2 ronden) 

Win jij samen met je schoolgenoten de wisselbeker voor 

jouw school?  

De snelste leerlingen uit de groepen 5, 6, 7, 8 van elke 

school strijden tegen elkaar in een estafette. Elke gekozen 

leerling loopt 1 ronde van 400m. De snelste leerlingen van 

vorig jaar worden door de organisatie uitgenodigd om deel 

te nemen aan de estafette namens hun school. 

 

Opgeven kan tot en met zondag 25 maart 2018 via 
www.acovanelderen.nl of rechtsreeks via:  
https://inschrijven.nl/formulier?id=2018040620418&tl=nl 
 
Na-inschrijving is niet mogelijk. Deelname is gratis.  

Scouting Ommen 

Er zijn momenteel vier mensen langdurig niet aanwezig. 

Daar hebben wij extra mensen voor in kunnen zetten en er 

zijn collega’s die een extra dag werken om alle groepen te 

bezetten. Op de vacatures komen al maanden geen serieuze 

reacties meer binnen. Er zijn geen (goede) leerkrachten 

meer te krijgen. 

Wanneer collega’s nu de griep krijgen zijn er weinig moge-

lijkheden voor vervanging over. Dat heeft voor de voorjaars-

vakantie geleid tot het thuisblijven van leerlingen geduren-

de meerdere dagen. Dat voelt erg ongemakkelijk voor u en 

voor ons. Wij proberen er alles aan te doen om lesuitval te 

voorkomen. 

Vervanging betekent ook dat andere juffen of meesters voor 

de groep staan. Kinderen vinden het best heel lastig om te 

schakelen en af te stemmen op een nieuwe meester of juf. 

Kortom onrustige periodes. 

De Scouting Ommen heeft een open dag georgani-

seerd . 

Leerlingen van groep 3 t/m 8 zijn welkom op woensdag 

4 april. 

Waar: Het laar 4A te Ommen 

Hoe laat: van 14.30 uur tot 16.30 uur 

 

Aanmelden voor deze dag kan via: 

laatjeuitdagen@outlook.com 

Schoolschoonmaak  

Dinsdagavond 20 maart willen we met zo veel mogelijk 

ouders de school weer helemaal schoonmaken.  

We beginnen om 19.00 uur en stoppen om 20.30 uur. 

U kunt zich opgeven door een mail te sturen naar : 

administratie@johanseckelommen.nl 

 

We hopen op een grote opkomst. 

Bezoek aan het Vechtdal College   

Onze groep 8 leerlingen die de school gaan verlaten op 
VMBO Basis of Kader niveau zijn afgelopen maandag 
naar het Vechtdal College geweest. Daar hebben ze 
extra les gekregen in Wiskunde en Engels. Op deze 
manier hopen we dat de overgang naar het voortgezet 
onderwijs iets makkelijker wordt. Erg fijn dat we met 
de kinderen weer welkom zijn op het Vechtdal College 
in Ommen. Het meedraaien doen we binnen de Escher-
groep, genaamd naar de bekende kunstenaar. In totaal 
gaan we 6x richting het Vechtdal om te wennen. 

Ondersteunende gebaren  

Dinsdag 6 maart was de Europese dag van de Logope-
die. Dit jaar stond deze in het teken van 
‘Ondersteunende communicatie’. Ondersteunende 
communicatie is er in vele soorten en maten. Wij zijn 
op school enige tijd geleden in groep 1-2 gestart met 
het aanbieden van ondersteunende gebaren. Door 
informatie niet alleen mondeling te geven, maar te 
ondersteunen met een gebaar, kunnen diverse hersen-
gebieden worden geprikkeld, kan de informatie via 
diverse kanalen binnenkomen. Een boodschap komt 
daarnaast in een rumoerige omgeving, denk aan een 
speelmoment, beter over wanneer deze ondersteund 
is met een gebaar. Als spreker spreek je ook automa-
tisch rustiger wanneer er ondersteunende gebaren 
gebruikt worden. Dit alles helpt de kinderen om een 
boodschap van ons beter te begrijpen. Voor sommige 
kinderen is iets vertellen/aangeven soms best lastig, 
soms is het dan voor het kind fijn om de boodschap 
door middel van een gebaar duidelijk te maken. We 
hebben nu enkele gebaren ingezet en gaan deze de 
komende periode uitbreiden en bekijken wat voor in-
vloed dit op de kinderen heeft. Wanneer we merken 
dat het gebruik van ondersteunende gebaren in de klas 
goed werkt, zullen we dit verder uit gaan bouwen. 

http://www.johanseckelommen.nl
http://www.acovanelderen.nl
https://inschrijven.nl/formulier?id=2018040620418&tl=nl

