
Agenda      

25-05-2018: Schoolreis gr 3 t/m 7 
30-05-2018: Stakingsdag; alle leerlingen zijn vrij 
18-07-2018: Studiedag team 

Vakanties en vrije dagen  schooljaar    

Trefwoord  

Thema: Waarom? Daarom! 

 

De kinderen worden zich bewust van motieven die een 

rol spelen bij het maken van een keuze. 

Vaak kies je niet zomaar, maar…. 

 omwille van iets of iemand anders; 

 omwille van tradities of gewoontes en gebrui-

ken; 

 omwille van jezelf; 

 omwille van een waarde. 

 

Ruth en Noömi worden omwille van de joodse regels 

met betrekking tot weduwen en vreemdelingen met 

respect opgevangen als ze vanuit Moab in Israël aanko-

men. 

 

Als een keuze gemaakt is, is het nog niet afgelopen.  

Na je besluit….. 

 kun je twijfelen of ‘t wel een goede keuze is 

geweest; 

 kun je spijt krijgen van een foute beslissing; 

 kun je merken dat iedere keuze consequenties 

heeft; 

 moet je soms  accepteren dat de keuze van de 

groep niet jouw keuze is; 

 kun je genieten van een gelukkige keuze 

 

Het Bijbelverhaal van komende week beschrijft hoe 

Boaz kiest voor Ruth en daarmee ook de verantwoor-

delijkheid op zich neemt om, overeenkomstig de tradi-

tie van zijn volk voor Noömi e n Ruth te zorgen. 
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Vakantie: 

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. 

Staking 30 mei  

Wie zijn er jarig ? 

12 mei  Juf Hulleman   gr.1a/b 

15 mei  Colin     gr.8  

17 mei  Meester Bennemeer 

18 mei  Wesley     gr.8  

19 mei  Meester Wilco 

22 mei  Odin     gr.3  

25 mei  Senna     gr.7  

26 mei  Juf Hooijer-Boertien 

30 mei  Tim     gr.7/8  

01 juni  Daniëlle    gr.8  

03 juni  Sven      gr.5/6  

04 juni  Jaimy     gr.4  

06 juni  Juf van der Kruk  gr.5/6 

Zoals wij u eerder per mail hebben geïnfor-

meerd, gaan medewerkers uit het Primair Onderwijs in 

Overijssel en Gelderland staken op 30 mei. Ook het 

overgrote deel van de leraren van de SBO Johan Seckel 

is van plan om op 30 mei te staken.  Alle leerlingen zijn 

deze dag vrij. Indien  u problemen heeft met de opvang 

voor uw kind, kunt u contact opnemen met de directie. 

http://www.johanseckelommen.nl
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Leuke uitspraken  Wandelvierdaagse 

Geen wandelvierdaagse in Ommen voor de Johan Seckel 
School. 

Vanuit de Ouderraad is er eind maart geïnformeerd welke 
leerlingen interesse hadden om als school mee te lopen met 
de Ommense wandelvierdaagse. Helaas waren er maar 6 
aanmeldingen. Dit is te weinig om als school mee te lopen. 

Volgend jaar gaan we opnieuw kijken of er animo is om mee 
te doen. Wil je toch meelopen dan kun je je ook individueel 
aanmelden.  

 

Harold van den Enk (Ouderraad) 

 

Luizencontrole  

Groep 1c/2 

Monji heeft een spin met vleugeltjes gezien, volgens Dennis 
is het dan een vogelspin!! 

 

Groep 7 

We praten over verkouden zijn of last van hooikoorts heb-
ben. Aan het einde van gesprek was het voor Sil toch niet 
helemaal duidelijk. “Maar waarom reageer je dan op de 
bloembollen in de lucht?” Voor Sil: Het zijn pollen ! 

Enquête ouderbetrokkenheid 

Vanmorgen heeft u van ons een mail ontvangen waarin 
wij u vragen een korte enquête over de ouderbetrok-
kenheid in te vullen. De lijst wordt anoniem afgeno-
men.  

Het zou fijn zijn als alle ouders de enquête invullen. 

Vorige week woensdag zijn de ouders geweest om 
leerlingen te screenen op luizen. 

De school is vrij van luizen, alleen een paar leerlingen 
met (oude) neten. 

Blijft u thuis ook alert!! 

Met dank aan de ouders die ons weer geholpen heb-
ben!! 

Groentetuintjes 

Groep 3 en 4 hebben groentetuintjes gemaakt. 

Zie hieronder het resultaat! 

http://www.johanseckelommen.nl

