
Agenda      

29-03-2018: Paasviering in de groepen 
11-04-2018: Schoolvoetbaltoernooi 

Vakanties en vrije dagen  schooljaar    

Trefwoord  

Thema:  Donker 

 

Waar het licht staat  voor leven, perspectief en hoop 

staat het duister voor angst, verraad, pijn en dood. In 

het  donker van de nacht  wordt Jezus verraden, gevan-

gen genomen, veroordeeld en gemarteld. In het licht 

van de paasmorgen klinkt het verhaal van de opstan-

ding. 

 

Soms zit je in het donker, in het duister van de nacht 

Je voelt je zo verdrietig, wat heeft je hier gebracht? 

Soms trekt de lucht dan tóch open 

en het zonlicht breekt tóch door. 

Dan sta je op. Een nieuwe dag begint. 

Je ziet een kansrijk spoor! 

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: 
April: 13 

Mei: 25 

Juni: 08, 15, 22, 29 

Juli: 06, 13 

 

Groep 1a en 1b zijn alle vrijdagen vrij. 

Personeel  

Dit is een studiedag voor alle personeelsleden. De kinderen 

hebben die dag vrij.  

Op deze studiedag krijgen wij ’s morgens een teamtraining 

in procesgericht werken met beeldende vorming en ’s mid-

dags gaan wij zelf aan de slag met: leerlijn leren-leren 

(leergedrag), inzet werkdrukverlaging en schoolopbrengsten 

( uitstroom groep 8, integratiegroep, en de vakken lezen, 

begrijpend lezen, spelling en rekenen). Een gevarieerd en 

intensief programma. 

Wie zijn er jarig ? 

25 mrt  Jurre    gr. 4/5 

30 mrt  Juf Zandman  gr. 5 

Meester Joosten kan zijn taken in de groep weer goed 

oppakken. Het blijft wel veel energie vragen, maar het 

blijft zich positief ontwikkelen. De taken naast de groep 

wordt de komende tijd de volgende uitdaging. 

Juf Koerhuis krijgt morgen opnieuw een behandeling 

voor haar rug. We hopen dat deze behandeling succes-

vol zal bijdragen aan meer herstel. Wij wensen haar 

opnieuw sterkte, veel succes en een goed herstel van 

deze ingreep. 

Meester Doosje heeft zijn gymtaken weer op kunnen 

pakken. Dat is al heel fijn.  

Studiedag dinsdag 3 april 

http://www.johanseckelommen.nl
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Bezoek in groep 3 en 4 Bericht van GGD IJsselland  

Dit jaar voert GGD IJsselland een groot onderzoek uit naar 
de gezondheid en leefstijl van kinderen tussen de 0 en 12 
jaar. Het gaat onder andere over voeding, bewegen, slapen 
en mediagebruik. We vragen alle ouders in onze regio met 
kinderen in die leeftijd om een online vragenlijst in te vullen.  

Doe je ook mee? Dat is belangrijk omdat: 

    ouders de experts zijn als het om kinderen gaat. Jouw 
mening telt! 

    de uitkomsten van het onderzoek de GGD en gemeente 
helpen. Zij kunnen hun plannen en activiteiten hiermee 
goed richten op de wensen van ouders en kinderen.  

Ga naar www.kindermonitorIJsselland.nl om de vragenlijst 
in te vullen. De vragenlijst is anoniem, de antwoorden zijn 
niet terug te leiden naar jou of je kind. Misschien heb je de 
uitnodiging om mee te doen aan het onderzoek al op een 
andere manier van ons ontvangen. Je hoeft de vragenlijst 
dan niet nog een keer in te vullen. 

 
Namens GGD IJsselland alvast van harte bedankt voor je 
deelname.  
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met Sandra Borsboom 
s.borsboom@ggdijsselland.nl. 

Oranjevereniging Ommen 

Maandag 12 maart kregen groep 3 en 4 bezoek van Char-
lotte Dematons. Zij is bekend van de prentenboeken die zij 
maakt. Ze nam ons mee in de wereld van het tekenen, waar 
we mee kunnen tekenen en wat we kunnen tekenen. Ze 
heeft ons verteld hoe prentenboeken worden gemaakt en 
hoe lang ze er over doet om een boek te maken.  Ook moch-
ten we nog even in de boeken kijken die zij gemaakt heeft. 
We vonden het erg leuk dat ze bij ons op bezoek kwam. We 
willen Charlotte heel erg bedanken voor de fijne middag!  

Bij de aubade op Koningsdag werden tot vorig jaar bal-

lonnen opgelaten. Vanwege milieubescherming en 

steeds meer vragen uit de media en van verontruste 

ouders (lees scholen) is besloten dit niet meer te doen. 

 

Namens de Oranjevereniging Ommen 

Rineke van El burg 

Wandel4daagse Ommen  

Al jaren is er in Ommen de wandel4daagse. Veel basis-
scholen uit de gemeente Ommen doen aan dit gezelli-
ge evenement mee. Tot nu toe deed de Johan Seckel  
niet mee. Vanuit ouders en leerlingen kwam de vraag 
of het niet mogelijk was om als school samen te lopen. 
We hebben dit besproken in de Ouderraad en het lijkt 
ons een heel leuk idee. Het is niet alleen voor kinderen 
uit Ommen, ook de kinderen uit andere plaatsen mo-
gen meelopen. We vragen wel of er een begeleider per 
kind meeloopt. In 2018 is de wandel4daagse op 4, 5, 6 
en 7 juni.  Het begint elke avond rond 18:00 uur. We 
willen eerst inventariseren of er voldoende interesse is. 
Bij interesse graag  een mail sturen (voor 5 april) naar 
Harold van den Enk, mailadres: enki23@Hotmail.com 
(ouderraad). 

http://www.johanseckelommen.nl
http://www.ggdijsselland.nl/onderzoek
http://www.kindermonitorIJsselland.nl
mailto:enki23@Hotmail.com


Nieuwbouw 

Deze week zitten alle leerlingen in hun mooie lokalen. 

Groep 3 (juf Bakker) en 4 ( juf Leusink) in het nieuwe 

gedeelte en groep 1c-2 (Juf Bennemeer , juf Zwanepol 

en juf Hulleman) heeft nu ook een mooi lokaal naast 

groep 1a-b (Juf Tijs en juf van Marle). Juf Allema onder-

steunt als vrijwilliger nu de beide kleutergroepen.  

De oplevering van het gebouw is geweest. 

De inrichting van de nieuwbouw is bijna helemaal 

klaar. De kapstokken moeten nog geleverd worden en 

screens worden nog bij groep 4 geplaatst . 

Wanneer alles ingericht en een beetje aangekleed is 

zijn wij van plan dit te vieren met een openingsfeestje 

voor betrokken leerlingen en ouders en buren.  

Hieronder de foto’s van de 4 groepen 
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