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Vakantie: 

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

Studiedagen team:  
18 juli 

Vrije vrijdagen groep 1c-2: 
Juli: 06, 13 

 

Groep 1a en 1b zijn alle vrijdagen vrij. 

Wie zijn er jarig ? 

06 juli  David    gr. 1 a/b  

07 juli  Davey    gr. 7/8  

08 juli  Dirk    gr. 4/5  

08 juli  Meester Brink gr. 8 

09 juli  Sven    gr. 4/5  

11 juli  Emiel    gr. 7/8  

12 juli  Shayne   gr. 5/6  

12 juli  Nahom   gr. 7  

14 juli  Roan    gr. 1c/2 

16 juli  Jelle    gr. 4  

Trefwoord  

Thema: Vernieuwen 

 

De kinderen worden zich bewust van de veranderingen 

in de wereld om hen heen. Zij ontdekken dat mensen  

zich dan ook aan de omgeving moeten kunnen aanpas-

sen. We dagen kinderen uit oplossingen te bedenken 

voor de wereld van morgen rond vraagstukken als 

ruimte, kennis en zorg.  

Schoolverlaters  

Op 17 juli gaan we weer afscheid nemen van de huidige 
groep 8 leerlingen, onze schoolverlaters! Dit jaar zijn dat 27 
leerlingen. Wij zijn trots op al deze leerlingen en wat zij heb-
ben bereikt op de Johan Seckel. Mooi dat wij als team deze 
leerlingen mochten begeleiden naar de volgende school. Ze 
zullen na onze school verschillende kanten op uitvliegen: 
naar De Maat en het Vechtdal College te Ommen, de 7 Lin-
den in Dedemsvaart, de Nieuwe Veste in Hardenberg, het 
Noordik te Almelo, het Agnieten College te Nieuwleusen en 
naar Talentstad en de Ambelt in Zwolle. Zoals gezegd zijn wij 
trots op de leerlingen en wat zij hebben gepresteerd. Qua 
uitstroom ziet het er als volgt uit: 

- Praktijkonderwijs, 8 leerlingen 

- Basisberoeps Leerweg (BBL), 5 leeringen 

- Basisberoeps Leerweg/ Kaderberoeps Leerweg (BBL/KBL), 
2    

leerlingen 

- KBL , 5 leerlingen 

- KBL/ Theoretische Leerweg (TL), 4 leerlingen 

- TL/HAVO, 2 leerlingen 

- HAVO/VWO, 1 leeringen 

Deze leerlingen gaan na de vakantie dus een spannende en 
nieuwe uitdaging aan in het Voortgezet onderwijs. Wij ver-
trouwen er op dat zij het daar uitstekend gaan doen! Heel 
veel succes namens het hele team! 

http://www.johanseckelommen.nl
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Zwemvierdaagse Ommen 

Openluchtzwembad Olde Vechte organiseert van dins-
dag 3 juli tot vrijdag 6 juli de Zwem4daagse.  
 
Tijdens de Zwem4daagse zwemmen deelnemers 4 da-
gen een afstand van 250m (10 baantjes of 500m (20 
baantjes) per dag. Als beloning voor hun prestatie krijgt 
iedereen op de laatste dag een echte Zwem4daagse-
medaille! Naast het zwemmen zijn er ook allerlei leuke 
activiteiten te doen, zoals duiken met het duikcentrum, 
muntjes duiken een buikschuifbaan enz. Oftewel, een 
leuk evenement dat fun, gezelligheid en uitdaging 
biedt! Kijk op de website voor het gehele programma, 
meer informatie en opgeven voor de Zwem4daagse: 
www.openluchtbadoldevechte.nl 

Personeel 

Vertrek van collega’s. 

Een aantal collega’s heeft een andere baan gevonden die 

meer of andere perspectieven biedt. 

Zij nemen, net als veel leerlingen, voor de zomervakantie 

afscheid van de SBO Johan Seckel. 

Het gaat om de volgende collega’s: 

-Juf Huls gaat werken op het Ravelijn, een school voor SBO 

en SO te Steenwijk.  Juf Huls werkt sinds juni 2017 op de 

SBO Johan Seckel. Zij heeft dit schooljaar voornamelijk de 

leerlingen van de Integratiegroep succesvol begeleid. Juf 

Huls is een juf met veel ervaring op het gebied van gedrag 

en begeleiding.  

 

- Juf Hulleman gaat ook werken op het Ravelijn te Steen-

wijk als leerkrachtondersteuner. Juf Hulleman werkt sinds 

april 2017 op de SBO Johan Seckel als leerkrachtondersteu-

ner in de Integratiegroep en in de kleutergroepen. Juf Hulle-

man is een heel enthousiaste en betrokken collega. 

 

-Juf ten Kate gaat werken op basisschool De Wegwijzer te 

Nieuwleusen als juf van groep 3 en 5. 

Juf ten Kate werkt sinds december 2017 op de SBO Johan 

Seckel, voornamelijk in de Integratiegroep.  Het werken in 

de Integratiegroep is een leerzame periode geweest. Juf ten 

Kate is een juf die breed inzetbaar is, de uitdaging aangaat 

en daadkrachtig is. 

 

- Juf Aalbers gaat werken op basisschool De Zaaier te 

Nieuwleusen als juf van groep 5. Juf Aalbers heeft dit 

schooljaar op de Johan Seckel haar stage gedaan voor de 

opleiding Master EN en diverse keren een groep lesgegeven. 

Vorige week heeft zij haar diploma Master EN behaald. Van 

harte gefeliciteerd en succes op de Zaaier. 

 

- Meester Brink gaat, na 15 jaar SBO Johan Seckel, werken 

bij Stichting Cambium. Op basisschool De Bron te Wezep 

krijgt hij leidinggevende taken en mogelijkheden zich te ont-

wikkelen tot schoolleider. Een hele mooie kans die bij de 

ambitie van meester Brink past.  

Meester Brink is in augustus 2003 begonnen als leerkracht 

aan de SBO Johan Seckel. Hij begon als meester in de kleu-

tergroep en instructiegroepen, daarna heeft hij les gegeven 

in de middenbouw en de laatste jaren gaf hij les in groep 8. 

Meester Brink is een sportieve, betrokken en deskundige 

collega. 

 

Wij wensen bovenstaande collega’s veel succes, plezier en 

voldoening in hun nieuwe werk.  

Groepsindeling 

Groepsindeling 2018-2019: 

Groep 1  Juf Tijs, juf van Marle 

Groep 1-2 Juf Bennemeer, juf Zwanepol 

Groep 3-4 Juf Leusink 

Groep 4  Juf Pappot 

Groep 5  Juf Zandman 

Groep 5-6 Juf Daggert 

Praktijkgroep Juf Bakker 

Groep 6  Juf van der Kruk 

Groep 7  Meester Joosten 

Groep 7-8 Meester Snijder 

Groep 8  Juf van de Maat 

Integratiegroep Juf Tolhoek, juf Hagedoorn 

Vacatures 

Door het vertrek van bovenstaande collega’s ontstaan 

er vacatures. Op dit moment zijn wij druk met de solli-

citatieprocedures. Wij hopen voor de zomervakantie te 

kunnen melden welke nieuwe collega’s we mogen ver-

welkomen. 

http://www.johanseckelommen.nl
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Lezen in de  vakantie   

Elk jaar kan je via de gratis app de Vakantiebieb gratis 
boeken downloaden! Dit wordt al het achtste jaar, dat 
de Koninklijke Bibliotheek dit aan ons aanbiedt. Je 
hoeft niet eens lid te zijn van de bieb! Iedereen kan 
vanaf 1 juli diverse e-books downloaden. Dus ga je op 
vakantie, dan hoef je geen koffer met boeken mee te 
slepen! Dat is toch ideaal? Lekker lezen in je hotel, op 
de camping, op het strand, in binnen- of buitenland. 
Want na het downloaden van de boeken, heb je geen 
internet meer nodig om ze te lezen!   
Er zijn 60 boeken per 1 juli te lezen, namelijk 30 e-
books voor volwassenen en 30 e-books voor kinderen. 
Je kan dan bijvoorbeeld De Griezelbus van Paul van 
Loon lezen. Of je kan Kikker en een heel bijzondere dag 
van Max Velthuis voorlezen aan de kleintjes. Voor de 
leeftijd van 6-9 jaar  is er o.a. Emiel van de Hazelhoeve 
van Astrid Lindgren (de schrijfster van Pippi Langkous). 
Hele leuke titels dus, die je echt niet wilt missen!  

Tips 

Tips om te lezen en rekenen in de vakantie 
Leren in de vakantie gaat bijna ongemerkt. Wordt er op 
school veel gelezen volgens de leesmethode of in ver-
halende of informatieve boeken, als ouder heb je tij-
dens de vakantie een veel bredere verzameling leesma-
teriaal tot je beschikking. Denk aan vakantiefolders, het 
activiteitenprogramma op de camping, brochures van 
pretparken en bezienswaardigheden, de menukaart op 
het terrasje. 
 
Zo krijgt een 'leesoefening' een echt vakantietintje. Als 
je je een beetje openstelt voor de mogelijkheden, kom 
je onderweg tal van dingen tegen waar je kind onge-
merkt wat van opsteekt: 

 Speel woordspelletjes met nummerborden in de 
auto. 

 De plattegrond van de camping is perfect oefen-
materiaal om te leren kaartlezen. 

 De autotocht naar Italië is een lesje aardrijkskun-
de.  

 Laat je zoon ansichtkaarten schrijven aan zijn 
vriendjes of een vakantiedagboek bijhouden. 

 Laat je dochter uitrekenen hoe ver het nog is naar 
de volgende camping als je van de 80 kilometer er 25 
hebt afgelegd. 

 En hoeveel croissantjes moeten er gekocht worden 
in de kampwinkel als ieder gezinslid er twee wil eten? 

 Een spelletje Yahtzee oefent de tafels en optellen. 
Tellen doe je bij een potje badminton op de camping. Winnaar prijsvraag 

In de nieuwsflits van begin juni hadden wij een leuke 
prijsvraag! Wie heeft er de leukste manier om voorge-
lezen te worden. Na lang piekeren hebben we gekozen 
voor de volgende foto! Van harte gefeliciteerd Dirk! 
We zorgen dat jij binnenkort een heel leuk boek hebt 
om uit voorgelezen te worden! Wil jij ook een boek 
winnen net als Dirk? Houd de Nieuwsflits goed in de 
gaten, er komen er nog veel meer! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedankt! 

Naar aanleiding van onze oproep in de vorige Nieuws-
flits hebben we een hele doos boeken gekregen! Wat 
ontzettend fijn. Dank je wel Manon, ook namens alle 
kinderen die van de boeken gaan genieten.  

Sandra van Leeuwen neemt de boeken van Manon van der Weide in ont-
vangst  

http://www.johanseckelommen.nl

