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Vakantie: 

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

Wie zijn er jarig ? 

     groep 

20 juli  Monji    1c/2  

21 juli  Bibi     4  

24 juli  Juf Koerhuis 

26 juli  Björn     4  

27 juli  Juf Zwanepol 

28 juli  Meester Snijder 

28 juli  Senaida    7  

29 juli  Daan     8  

31 juli  Jesse     5  

01 aug  Syger     5/6  

02 aug  Veerle     7  

04 aug  Maikel    4/5  

07 aug  Noa     4/5  

08 aug  Lotte     8  

09 aug  Jasper     5/6  

09 aug  Els     1 a/b  

10 aug  Jeremy    6/7  

11 aug  Evan     8  

12 aug  Basmalh    7/8  

19 aug  Noah     6/7  

25 aug  Corné     7  

26 aug  Geertjan    4  

27 aug  Mick     6/7  

27 aug  Senne     5  

29 aug  Ruben    1 a/b  

29 aug  Mirja     5/6  

Trefwoord  

Met de slotweek sluiten we het schooljaar af. We kij-

ken met de kinderen terug op het voorbije jaar. Wat 

hebben we geleerd? Hoe en wat hebben we deze 

twaalf maanden beleefd? Wat nemen we mee en wat 

ruimen we op? Als dat alles is gebeurd, zeggen we: 

Tot ziens! 

 

Vakantie! Bijna vakantie. 

Nog even en we zijn vrij. 

Dan gaan we lekker niks doen. 

Het schooljaar is voorbij. 

 

Verhalen in de ochtendkring, 

de feesten die er waren, 

de vriendschap en de lol dit jaar, 

die zullen we bewaren. 

 

Maar ook de nare dingen zitten daar, 

de ruzies en het pesten. 

Die keren dat het echt niet ging 

zijn minder leuke resten. 

 

Maar nu vakantie, even vrij, 

geen boeken en geen plichten. 

Tot ziens! We komen strakjes terug 

om alles in te richten. 

Personeel  

In de laatste weken zijn er sollicitatiegesprekken gevoerd 

om nieuwe collega’s te kunnen benoemen in de ontstane 

vacatures. Wij hebben afgelopen week de volgende colle-

ga’s benoemd: 

 Juf Rozenkamp, leerkracht groep 1 t/m 4; 

 Juf Salomons, leerkracht integratiegroep; 

 Meester Nijhuis, onderwijs assistent integratiegroep 

en kleuters. 

Wij wensen hen veel succes en een goede tijd op de Johan 

Seckel. 

Juf Volkerink (invalpool) gaat na de zomervakantie werken 

op de Boslust te Ommen. Wij wensen haar veel succes en 

plezier in haar ‘nieuwe’ werkkring. 

http://www.johanseckelommen.nl
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Spelweek Ommen 

Van 27 t/m 31 augustus is er weer Spelweek in  
Ommen. 
Voor meer informatie kunt u kijken op de website: 
www.spelweek-ommen.nl 

Leuke uitspraken  

Groep 1 

Leerling: “Juf Van?? .....Bennemeer” 
“Nee juf van.....” 
Leerling: “ juf vanTASTISCH! Jij bent juf fantastisch!” 
 

Groep 7 

Dave krijgt met aardrijkskunde de beurt. Hij mag antwoord 
geven op de vraag Wat is 'visserij'? 

Volgens Dave is dit: 'Een rij met vissen'. We rekenen het 

BIJNA goed  

Gezocht  

In september starten wij met een praktijkgroep.  

Voor de praktische zaken zijn wij o.a. 

op zoek naar:  

Een konijnenhok, tuinaarde, tuinge-

reedschap, koelkast met diepvriesvak, 

mixer, laarzen, overalls, gezelschaps-

spellen, hout, fietsen voor leerlingen 

uit groep 5-8, elektrische kookplaat, 

pannen.  

Heeft u nog andere dingen die mogelijk 

van pas komen op zolder, in de garage 

of in de schuur? Daar maakt u ons heel blij mee. 

Mail gerust om te overleggen.  

Afscheid nemen   

Deze week heb ik met de kinderen van groep 8 afscheid 
genomen van de Johan Seckel. Maar zelf neem ik ook af-
scheid dit jaar. 15 jaar geleden mocht ik als 22 jarig broekie 
hier mijn onderwijs carrière starten. Aan bijna alle groepen 
heb ik les gegeven. Dat heb ik altijd leerzaam gevonden, 
maar vooral met veel plezier gedaan. Daarom vind ik het 
ook ontzettend dubbel om de school nu te gaan verlaten. Ik 
zal de collega's, leerlingen en ouders gaan missen. Aan de 
andere kant heb ik ook ontzettend zin in de nieuwe uitda-
ging die mij te wachten staat. Ik hoop dat ik mijn opgedane 
ervaring mee kan nemen, in kan zetten en toe kan passen 
op de scholen waaraan ik straks verbonden ben. Komend 
jaar wens ik alle mensen op de Seckel een ontzettend fijn en 
goed jaar toe. Ik zal af en toe vast nog terugdenken aan de 
tijd die ik hier heb gehad! 

Groet Iwan Brink 

Terugkoppeling Ouderbetrokkenheid 

Nogmaals bedankt voor het invullen van de vragenlijst over 
ouderbetrokkenheid. Naar aanleiding van de vragenlijst 
hebben wij een aantal tips/adviezen opgevolgd waar wij 
volgend schooljaar mee aan de slag gaan.  
Zo krijgt de algemene ouderavond aan het begin van het 
schooljaar een andere invulling, in de derde en vierde week 
na de vakantie hebben we KOM-gesprekken (u mag KOMen 
vertellen over uw kind) en we maken een planning voor de 
schoonmaakavond.  
Na de zomervakantie houden we u verder op de hoogte per 
activiteit.  

Snoep gooien groep 8 

Wat een feest was het dinsdag. Groep acht kwam snoep 
gooien bij ons in de klassen. We vingen de snoepjes of raap-
ten deze op daarna gingen we het verdelen en kregen wij 
een zak mee naar huis.  

Vervolgens namen de juffen ons mee naar de kinderboerde-
rij, dat was erg leuk! We aaiden de dieren en speelden in de 
speeltuin. Op school aten we patat met knakworstjes en tot 
slot speelden we lekker in onze klassen.  

Zomerwedstrijd  

Donderdag 19 juli komen de kinderen kijken in hun nieuwe 
groep. Daar krijgen ze een zakje met een voorwerp dat 
hoort bij de zomer. 

Doe je mee aan de zomerwedstrijd? Ga dan in de vakantie 
met je gekregen voorwerp op de foto en stuur die op naar 
juf van Marle of juf van der Kruk. Dat kan via mail, maar je 
mag hem ook zelf afdrukken. 

Na de vakantie hangen we alle foto's aan een lijn en krijgt 
de mooiste, bijzonderste, raarste een mooi prijsje. 

http://www.johanseckelommen.nl
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Bezoek kinderboerderij groep 1c/2 

Op donderdag 5 juli gingen we naar de boerderij van 
Mart Laarman. 
We mochten alles bekijken op het bedrijf. 
De stal met koeien en de stal met kalfjes. 
De melkrobot en de melktank. 
Op en in de trekker zitten. 
We kregen een champagneglas melk en een blokje 
kaas. 
De melk van de familie Laarman gaat naar Campina en 
daar maken ze deze producten. 
In de tuin waren allemaal speelgoedtrekkers, daar heb-
ben we heerlijk gespeeld. 
Toen we jammer genoeg weer naar school moesten, 
kregen we nog een sleutelhanger met een knuffelkoe 
mee. 
Wat hebben we genoten van deze interessante, leerza-
me maar vooral leuke morgen. 

Ouderraad  

Dinsdagavond hebben we afscheid genomen van  
Willeke Vedders. 
Na een aantal jaren gaat zij de ouderraad verlaten. 
Ze heeft veel betekend voor ons. 
We konden altijd een beroep doen op haar en ze was 
goed in het plannen en organiseren. 
Jammer dat we je moeten laten gaan, maar vooral be-
dankt voor je enorme inzet! 
Een ouder in de Ouderraad 
Is vrijwillig 
Maar niet vrijblijvend 
Is verbonden  
Maar niet gebonden 
Is onbetaalbaar 
Maar niet te koop 
Is positief denken 
Is positief doen 
Met als enig doel 
Voor jezelf en de leerlingen 
Een goed gevoel 

Welkom 

Gelukkig kunnen we ook 2 mensen verwelkomen. 
Ze hebben een aantal activiteiten meegedaan en heb-
ben het aanbod om de ouderraad te komen versterken 
aangenomen. 
Van harte welkom 
Christa Lier 
Ankie Volkerink 
We hopen dat jullie het naar je zin hebben in de ouder-
raad 
Het komende schooljaar gaan we ons weer inzetten 
met Kerst, Pasen, sportdag,  
afscheid schoolverlaters, informatieve ouderavond en 
andere activiteiten. 

Gezocht….. 

Wij zijn voor de integratiegroep nog op zoek naar een 
aantal spelmaterialen.  

Heeft u bijvoorbeeld nog iets liggen van Playmobile, 
lego, kapla, loom, poppen, enz. en doet uw kind er niks 
meer mee dan zouden wij dit graag ontvangen. 

Uw kind mag dit afgeven bij de integratiegroep of u 
kunt eerst even mailen naar 
m.hagedoorn@johanseckelommen.nl 

Nieuwe leerlingen  

Vandaag maken de nieuwe leerlingen kennis met de 

klas, de leerlingen en de juf of meester. Er komen na 

de zomervakantie nog 17 nieuwe leerlingen bij. Na de 

zomervakantie starten we met 

149 leerlingen. We hopen dat de leerlingen een goede, 

vertrouwde plaats op school kunnen vinden. 

Zomervakantie   

Na een mooi en goed schooljaar breekt ook voor de 

leerlingen van de Johan Seckel de zomervakantie aan. 

Vrijdagmorgen wordt de school, samen met de leer-

lingen, in de ‘vakantiestand’ gezet. Alles uit de klas, 

opruimen en meenemen naar de volgende groep. Kort-

om een drukke morgen. En dan is het vakantie! 

Het team wenst u een ontspannende en gezellige va-

kantie. En wij hopen u na de vakantie allemaal weer 

gezond te mogen ontmoeten. 

http://www.johanseckelommen.nl
mailto:m.hagedoorn@johanseckelommen.nl
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Vakantie! Jippie! Of toch niet? 

Voor veel kinderen en hun ouders is vakantie heel fijn. 

Lekker doen waar je zelf zin in hebt op de momenten 

dát je daar zin in hebt. Eindelijk eens niet hoeven letten 

op bedtijden, tijden van sport en club, maar gewoon je 

gevoel volgen. 

Toch zijn er ook veel ouders en kinderen voor wie de 

vakantie niet zo vanzelfsprekend verloopt. Voor wie 

het juist een hele uitdaging is om zonder de ‘vaste’ 

dingen in de week, zoals school en sportclubs tóch een 

prettige tijd te hebben. Hieronder een aantal tips voor 

degenen die zich hierin herkennen: 

 Probeer een ritme te handhaven in je dag. Bij-

voorbeeld door een vaste tijd van opstaan en 

naar bed gaan te kiezen. Ook de eetmomenten 

kunnen gebruikt worden als vaste ijkpunten op 

de dag. 

 Tussen de maaltijden in kan er gepland worden 
wat er gaat gebeuren op de dag en in de week. 
Een planbord kan hier heel prettig bij zijn.  

 Voor sommige kinderen is het heel fijn om iede-

re dag te weten wat er gaat gebeuren. Dit kan 

aan het begin van de dag met de kinderen door-

genomen worden.  

 Het kan voor sommige kinderen heel lastig zijn 

om keuzes te maken. Een open vraag als: ”Wat 

zullen we vandaag gaan doen?” kan dan veel 

spanning oproepen. Beter is het dan misschien 

om het kind te laten kiezen uit twee dingen. 

Bijvoorbeeld: “Zullen we vandaag gaan zwem-

men of naar de speeltuin gaan?” En misschien 

vindt uw kind het helemaal niet prettig om te 

kiezen en vult u zelf het dagprogramma in. 

 

 Wees u als ouder ervan bewust dat een vakantie 

u ook veel energie kan kosten. Het is belangrijk 

ook aan uw eigen rust toe te komen. Dan kunt u 

er daarná weer voor uw kind zijn. Is er iemand 

bij wie uw kind eens kan logeren? Of een mid-

dagje spelen? En wat is voor u zelf dan prettig 

om te doen? 

 

Laatste en eerste schooldag  

Morgen, vrijdag 20 juli, is er school tot 12.15 uur en daarna 

begint de zomervakantie! 

De leerlingen gaan op maandag 3 september 2018 weer 

naar school. 

http://www.johanseckelommen.nl

