
Agenda      

20-4-2018: Koningsspelen/sportdag 
18-7-2018: Studiedag team 

Vakanties en vrije dagen  schooljaar    

Trefwoord  

Thema: Help, de wereld verandert! 

 

Het Bijbelse scheppingsverhaal vertelt het al: de mens 

is deel van de schepping, met een eigen verantwoorde-

lijkheid. We moeten aandacht hebben voor de natuur, 

zorgzaam zijn, en ook voorzichtig. Dat heeft gevolgen 

voor ons dagelijks leven, voor wat we doen, wat we 

consumeren en eten. 

De manier waarop de mens met zijn leefomgeving en 

zijn medemens omgaat weerspiegelt de manier waarop 

hij met de aarde als geheel omgaat. Het verhaal van 

Noach heeft betekenis voor onze tijd waarin duurzaam-

heid en de opwarming van de aarde hot items zijn. God 

maakt als het ware schoon schip met een onleefbare 

wereld die niet meer is zoals hij in principe bedoeld 

was: een paradijs. De ark van Noach staat symbool 

voor de hele wereld; die verdient het om behouden te 

blijven. Een geloofsverhaal dat zegt: Kom op, mens, je 

kunt jezelf vernieuwen en de aarde herscheppen. 
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Vakantie: 

Meivakantie:   27 april t/m 11 mei  

Pinksteren:   21 mei 

Zomervakantie:  20 juli (12.15 uur) t/m 31 aug. 

 

Studiedagen team:  
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  

Wie zijn er jarig ? 

06 apr  Dylano   gr. 1c/2  

08 apr  Evy    gr. 4  

12 apr  Bianca   gr. 7  

12 apr  Renate   gr. 7/8  

12 apr  Meester Joosten gr. 7 

17 apr  Thomas   gr. 8  

18 apr  Daniël    gr. 6/7  

20 apr  Joost    gr. 4  

20 apr  Chelsey   gr. 1 a/b  

24 apr  Elaine    gr. 6/7  

25 apr  Dennis   gr. 1c/2  

Meester Joosten pakt zijn werkzaamheden geleidelijk 

weer volledig op. 

Meester Doosje heeft zijn werkzaamheden betreffende 

gym weer goed op kunnen pakken. 

Juf Koerhuis haar behandeling is succesvol verlopen. Zij 

is inmiddels begonnen aan haar re-integratie op 

school.  

Juf Hooijer is vanaf begin april, na een periode van 

zwangerschapsverlof, wederom gestart met haar werk-

zaamheden. Zij zal zich tot de zomervakantie voorna-

melijk bezig houden met de interne begeleiding. 

http://www.johanseckelommen.nl
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Gevonden voorwerpen Lievelingsboeken  

In groep 3 zijn we begonnen met kern 11. Hierbij gaat het 
over lievelingsboeken. De meeste kinderen uit groep 3 heb-
ben hun eigen lievelingsboek meegenomen om samen met 
de kinderen te lezen! Dit is erg leuk en misschien komen er 
nog wel een heleboel lievelingsboeken bij!  

Koningsspelen   

 Zilveren oorringen 

 Autosleutel Volkswagen 

Verder liggen er heel veel  handdoeken, sportbroeken, shirts 
en gymschoenen in de mand met gevonden voorwerpen. 
Ben je iets kwijt, vraag dan even aan je juf of meester of je 
hierin mag kijken. 

 

Voorstelling  

Op donderdag 5 april zijn de groepen 3, 4 en 4/5 naar 
een voorstelling geweest in de Carrousel in Ommen. De 
toneelgroep Heisa speelde het toneelstuk ‘Blijf!’. Het 
was een gezellige ochtend waarbij we veel konden   
lachen. 

Vrijdag 20 april is het weer zover, dan hebben wij de 

jaarlijkse Koningsspelen/sportdag.  

Dit laten we natuurlijk niet onopgemerkt voorbij gaan.  

We ontbijten 's ochtends met alle kinderen op school. 

Tijdens de sportdag krijgen de kinderen een stuk fruit 

en wat drinken. Ze moeten zelf voor eten en drinken 

zorgen voor tussen de middag. Het zou heel leuk zijn 

als alle kinderen sportkleding met iets rood, wit, blauw 

of oranje aan hebben.  

We doen het dit jaar iets anders.  

Juf Moes organiseert deze dag voor groep 1c/2, groep 

3, groep 4 en groep 4/5. Zij blijven op school! Ze doen 

hier allerlei sporten. Zij sporten van 10 uur tot 12 uur. 

Meester Doosje organiseert deze dag voor groep 5, 

groep 5-6, groep 6-7, groep 7, groep 7-8 en groep 8. 

Deze groepen gaan naar de atletiekbaan in Ommen. 

Deze is gevestigd op het sportpark (Sportlaan) in Om-

men. Deze groepen sporten van 10 uur tot 14.15 uur. 

Daarna gaan ze weer naar school toe. 

Voor alle groepen eindigt de dag om 15.00 uur. 

Natuurlijk is iedereen van harte welkom om te komen 

kijken. Kijk goed in welke groep uw kind zit en waar hij/

zij de sportdag heeft!! 

We hopen op mooi weer en een feestelijke dag. 

http://www.johanseckelommen.nl


Schoolvoetbal 
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Woensdag 11 april is het jaarlijkse schoolvoetbaltoer-
nooi van de gemeente Ommen gespeeld. Wij hebben 
dit jaar meegedaan met 2 teams! 

In de voorbereiding hebben we met alle spelers al twee 
keer getraind. Onder leiding van meester Doosje, 
meester Snijder en juf Hulleman werd er hard getraind 
om uiteindelijk lekker te kunnen voetballen op het 
toernooi zelf. 

Gisteren (11 april) was het de dag van het toernooi. 
Nadat de spelers zich hadden omgekleed (dit jaar volle-
dig in nieuw tenue), ging een patatje er goed in. Een 
goede bodem voor de wedstrijd. En toen was het tijd 
om te vertrekken. Eerst de jongens, zij hadden om 
13.00 uur de eerste wedstrijd. De meiden konden iets 
rustiger aan doen. Zij speelden een half uur later hun 
eerste wedstrijd. 

De middag was fijn. Het weer was lekker, de spelers 
waren in topvorm en de sfeer was optimaal! Iedereen 
heeft goed gespeeld en het motto: 'meedoen is belang-
rijker dan winnen' werd ook door alle spelers goed 
meegenomen in het spel. 

Uitslag van een middag voetballen: 

De meiden hebben de 6e plaats behaald 

De jongens hebben de 4e plaats behaald 

En er was nog een prijs voor de school. Dit is een per-
soonlijke prijs. Jens (keeper) heeft eerlijk bij de scheids-
rechter aangegeven dat er een doelpunt was gescoord 
door de tegenpartij. Door het effect van de bal, was 
deze niet goed waargenomen door de scheidsrechter. 
Omdat Jens zo eerlijk is geweest om aan te geven dat 
er wel een doelpunt was gescoord, heeft hij de 'Fair 
play' beker ontvangen. 

Wij als team zijn enorm trots op de spelers van SBO 
Johan Seckel!!! 

http://www.johanseckelommen.nl

