
Agenda      

18-07-2018: Studiedag team 

Vakanties en vrije dagen  schooljaar    

Trefwoord  

Thema: Waar kom je mensen met macht tegen? 

 

Kinderen ontdekken waar macht een rol speelt  in hun 

leven en hoe zij over macht denken. Ook zien ze dat 

macht op verschillende manieren gebruikt kan worden. 

De Bijbelverhalen vertellen dat ‘goede’ macht altijd ten 

gunste van het volk, de ander, is. 

 

De macht van begrip, 

van  jouw glimlach, de trouw. 

De kracht van de liefde, 

de aandacht van jou. 

De kunst om te luisteren 

en bruggen te slaan. 

Te voelen wat goed is 

om sterker te staan. 

 

De macht van geduld; 

en de hoop ‘het komt goed’. 

De warmte van mildheid; 

van humor en moed. 

Het pure van echtheid, 

jouw eerbied voor klein. 

Het lef om te falen,  

de minste te zijn. 
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Vakantie: 

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

Studiedagen team:  
18 juli 

Vrije vrijdagen groep 1c-2: 
Juni: 08, 15, 22, 29 

Juli: 06, 13 

 

 

Groep 1a en 1b zijn alle vrijdagen vrij. 

Wie zijn er jarig ? 

09 juni  Renzo   gr. 8  

10 juni  Erwin    gr. 4  

11 juni  Sil    gr. 5  

11 juni  Yuri   gr. 5  

13 juni  Jordy    gr. 5/6  

14 juni  Wouter   gr. 7/8  

17 juni  Max    gr. 7/8  

17 juni  Juf Hagedoorn interieurverzorgster 

Nieuw logo 

De school heeft de laatste maanden een nieuwe huisstijl 

ingevoerd. Een nieuw logo maakt daar prominent deel 

van uit. Het nieuwe logo verbeeld duidelijker het doel van 

de school en sluit beter aan bij de logo’s van de andere 

voorzieningen. 

Hiermee kan de SBO Johan Seckel weer fris en eigentijds 

voor de dag komen. 

De huisstijl vindt u terug in: het infobord bij de ingang, de 

informatiefolders, de voetbaltenue ’s, briefpapier, mailon-

dertekeningen medewerkers, vacatures enz. 

http://www.johanseckelommen.nl


   

 

  

LEESTIP: DADOE: MAMA IS DE 
LIEFSTE 
 
Mama verrassen, dat doen Da-
doe en Didi maar al te graag! Ze 
hebben allebei de liefste mama! 
Papa haalt de knutselspullen 
erbij en voor we het weten is het 
weer kliederdag. Dadoe en Didi 
knippen, plakken en versieren de 
mooiste kroontjes. Nog wat 

glitters erbij, alleen het potje gaat niet zo makkelijk open... 
oeps de glitters vliegen in het rond en Toby het hondje zit 
helemaal onder: hij is een discohond! Dan komt mama thuis. 
Toby sprint op haar af en ja hoor ook mama zit onder de 
glitters en Papa én Dadoe. Dadoe geeft trots het cadeau wat 
hij heeft gemaakt. Mama is superblij:´Dankjewel lieverd, ik 
vind jou ook de liefste van de hele wereld. Kom eens hier, dan 
krijg je een knuffel. ‘Een glitterknuffel!´roept Dadoe.  

 

Fotowedstrijd. 

Lezen jullie thuis vaak voor? Gezellig op de bank of een ander 

plekje? Vind je het leuk om ons een foto te sturen? Dan plaat-

sen we de leukste foto’s, mét toestemming, in de volgende 

Nieuwsflits. En voor de aller- aller, állerleukste inzending heb-

ben wij een mooi boek klaar liggen. We zijn benieuwd!  

Foto’s mogen gestuurd worden naar: 

s.leusink@johanseckelommen.nl 

Namens de werkgroep lezen,  

Anja Bennemeer 

Sandra van Leeuwen 

Suzan Leusink 
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Lezen met kleuters  

In groep 1 en 2 maken kinderen spelenderwijs kennis met 

letters en taal. Zo kennen veel kinderen de eerste letter van 

hun naam en proberen ze hun eigen naam te ‘schrijven’. 

Daarnaast krijgen de kleuters een aantal letters aangeboden. 

Bijvoorbeeld de ‘b’ van boerderij als dat bij het thema past. 

Voorlezen is in deze leeftijd heel erg leuk en belangrijk. Op 

school wordt hier veel aandacht aan besteed. Kleuters wor-

den hierdoor vertrouwd met de opbouw van verhalen en 

leren dat letters een verhaal kunnen vertellen. Bovendien 

krijgen ze veel verschillende woorden te horen waarvan ze 

de betekenis leren. Dit is belangrijk voor het later zelf lezen. 

Hoe meer woorden je kent, hoe makkelijker je begrijpt wat je 

leest. Ook thuis is voorlezen belangrijk om te doen. Veel ge-

zinnen kiezen ervoor om gelijk na het eten of vóór het slapen 

gaan een verhaaltje te lezen. Een gezellig moment, zo met 

elkaar op de bank. We geven een aantal tips van leuke boe-

ken om aan uw kleuter voor te lezen. Via de bibliotheek zijn 

deze boeken te lenen of bestellen.  

LEESTIP: Hoe verstop je een giraf? 
 
Hoe verstop je een giraf? Dat is 

een hele goede vraag. Het meisje 

in dit supergrappige prentenboek 

doet heel erg haar best om de 

giraf thuis niet op te laten vallen. 

Gaat het haar lukken?  

 

LEESTIP: VAN WIE IS DIE SOK? 
 
Kledingstukken herkennen 

en dan bedenken bij welk 

sprookjesfiguur het hoort: 

wat een geweldig idee. Je 

kleintje kent misschien nog 

niet elk sprookje, maar de 

kledingstukken herkent ze 

natuurlijk wel: een laars, een broek, een bikinitopje, een jas, 

een trui, een jurk, een schort en de allerleukste: een onder-

broekje (van een dwerg). Op de linker pagina het kledingstuk 

met de vraag ‘Van wie is...?’ Op de rechterpagina staan vier 

sprookjesfiguren. Je herkent ze bijna allemaal in één oogop-

slag: de reus, de dwerg, de heks, de zeemeermin, de wolf (uit 

Roodkapje), de prins, de prinses en een piratenkind, vriend 

van Peter Pan (deze was wat lastiger...). De volgende twee 

pagina´s laat een illustratie zien, waarin we een sprookje 

herkennen en het antwoord op de vraag vinden.  

Leuke grap….. 

Grapje van Dennis (groep 2) 

Waarom mogen de konijnen niet meer meedoen met kaar-
ten?:  “ Ze eten alle klavers op”. 

mailto:s.leusink@johanseckelommen.nl
http://www.johanseckelommen.nl
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Opening nieuwe lokalen  

Vandaag worden de 2 nieuwe klaslokalen geopend. De 

leerlingen van groep 3 en 4,hun ouders, de buren en 

enkele genodigden zijn aanwezig bij deze opening. De 

opening zal verricht worden door dhr. Oetze Wiersma, 

voorzitter van het College van Bestuur van Stichting 

Aquila. Dankzij de inzet van dhr. Wiersma is de bouw 

van zelfs 2 lokalen mogelijk geworden . De Groot 

Vroomshoop heeft, het afgelopen voorjaar, 2 semi-

permanente lokalen aan de bestaande school kunnen 

bouwen. Zij hebben hiermee een mooi, passend en 

kwalitatief goed project afgeleverd. Tijdens de bouw is, 

met toestemming, gebruik gemaakt van de oprit van 

onze buren de familie Meilink om toegang tot de 

bouwplaats te krijgen. Leon van Veen, bouwbureau 

Jansman Ommen, heeft Stichting Aquila deskundig on-

dersteund in advies en begeleiding omtrent de bouw.  

De school kan hierdoor de capaciteit van 150-160 leer-

lingen in 11 groepen en 1 integratiegroep huisvesten. 

Als school zijn wij heel blij met en trots op deze huis-

vesting.  

Licentie tot Kanjertrainer  

De Johan Seckel is een ‘Kanjerschool’. Dat betekent dat alle 
onderwijsmedewerkers opgeleide kanjertrainers zijn en de 
Kanjertraining centraal staat in ons onderwijsaanbod. 
Deze week hebben juf Daggert, juf Leusink, juf Tijs en juf 
Stoter hun basislicentie behaald voor Kanjertrainer. Van 
harte gefeliciteerd. 

http://www.johanseckelommen.nl

