
Agenda      

25-05-2018: Schoolreis gr 3 t/m 7 
18-07-2018: Studiedag team 

Vakanties en vrije dagen  schooljaar    

Trefwoord  

Gebed 

 

God van alle mensen, 

wat heeft u de aarde toch mooi gemaakt! 

Waar we ook zijn, overal horen we muziek. 

 

In de wind die loeiend blaast 

of de blaadjes zacht laat ritselen. 

 

In de golven van de zee 

die af en aan op de stranden rollen 

en in het water van de kabbelende beekjes 

die ons stil maken. 

 

In de tsjirpende krekels tussen het hoge gras 

en de fluisterende vleugelslag van een vlinder. 

 

In de stampende hoeven van een olifant 

en de glijdende beweging van de slang. 

 

Wat we ook horen, God, 

laat ons stil zijn en stilstaan bij al dat moois. 

 

Help ons ook elkaar te verstaan, écht te verstaan. 

Door het mooiste in elkaar naar boven te halen, 

zodat het u en ons als muziek in de oren klinkt. 

Johan Seckel 
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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: 
Mei: 25 

Juni: 08, 15, 22, 29 

Juli: 06, 13 

 

 

Groep 1a en 1b zijn alle vrijdagen vrij. 

Personeel  

Wie zijn er jarig ? 

27 apr  Eduard   gr.1 a/b 

28 apr  Juf Leusink  gr.3  

03 mei  Juf Tolhoek  int. gr. 

09 mei  Juf van de Maat gr.6/7 

09 mei  Tim   gr.5 Meester Joosten is weer geheel hersteld en heeft zijn 

werkzaamheden weer volledig kunnen oppakken. 

Juf Koerhuis is succesvol gestart met een aantal dagde-

len te re-integreren. Na de meivakantie probeert zij 

alle dagen aanwezig te zijn en een paar dagdelen haar 

lestaken op te pakken.   

http://www.johanseckelommen.nl
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Meeloopdagen Schoolreisje 

25 mei gaan we met groep 3 tot en met 7 op schoolreis. We 
gaan in twee groepen: groep 3, 4, 4/5 en 5 gaan naar Drou-
wenerzand. Groep 5/6, 6, 7 en 7 van groep 7/8 gaan naar 
Ponypark Slagharen. We vertrekken om 9.00 uur van school 
en komen om 16.00 uur terug. ’s Ochtends kunnen de leer-
lingen op school komen net zoals andere dagen. Let wel op, 
’s middags moet u zelf voor vervoer vanaf school naar huis 
zorgen.  

Verder info volgt na de meivakantie. 

Afsluiting muziekproject. 

De afgelopen periode mochten de leerlingen uit groep 8 
meelopen op het Vechtdal College en De Maat. De leer-
lingen die zullen uitstromen op VMBO Basis of Kader heb-
ben op het Vechtdal College met de Eschergroep meege-
draaid. Ze kregen daar extra Wiskunde en Engels. Een mooie 
aanvulling op de lessen op de Seckel. Daarnaast hopen we 
dat de leerlingen wat wennen aan een andere setting zodat 
de overgang volgend jaar zo goed mogelijk verloopt. De kin-
deren die richting het Praktijkonderwijs uitstromen moch-
ten meedraaien op onze collega school De Maat. Naast een 
stukje theorie mochten de leerlingen ook de praktijklokalen 
al in. Dat is altijd een mooie kans en genieten! We zijn beide 
scholen weer dankbaar dat zij onze leerlingen deze moge-
lijkheid hebben geboden. 

Fietsverkeersexamen  

Vandaag, 26 april, gaan de kinderen van groep 8 op 
voor het verkeersexamen. Vanaf 9 uur vertrokken de 
leerlingen vanaf het gemeentehuis voor een ronde 
door Ommen. We hopen en vertrouwen op een goede 
afloop. Bij aankomst op school mogen de kinderen nog 
laten zien dat ze de theorie ook goed beheersen. Daar-
na kunnen we de leerlingen belonen met een heus 
verkeersdiploma!  

Wat was het een gezellige avond in de Maat donderdag 
19 april. We genoten van de optredens van alle kin-
deren. En van de meesters en juffen natuurlijk ook met 
hun boomwhackers! De landen China, Rusland, Afrika 
en de Cariben kwamen aan bod. Ook stonden er tafels 
met lekkere hapjes van elk land en kleine werkstukjes. 
Aan het eind bedankte meester Otten de HAFAMO en 
hun dirigent Bert Groothedde en Mike Pruim van Ei-
genwijs Digitaal voor de 3 jaar prima samenwerking! 
Merci! 

De foto’s van de avond staan al online. 

http://www.johanseckelommen.nl

