
Agenda      

30-01-2019: Studiedag team; alle leerlingen zijn vrij 
26-03-2018: Ouderavond, theater THOT 

Vakanties en vrije dagen  schooljaar 2018/2019 

Trefwoord  

Thema: Waarom is kijken belangrijk? 

 

Om iets te kunnen zien, moet je goed je ogen gebrui-

ken. Goed kijken dus. 

Bijvoorbeeld om niets te hoeven missen en om te kun-

nen genieten van al het moois om je heen. Maar kijken 

is ook belangrijk om onderscheid te kunnen maken 

tussen wat echt is en wat niet. 

 

In de Bijbelverhalen over Jezus ervaren we dat Jezus 

naar mensen kijkt en meer ziet dan je op het eerste 

gezicht zou denken. Hij kijkt naar hoe mensen kunnen 

bijdragen aan een betere en mooiere wereld (het Ko-

ninkrijk van God). 
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Vakantie: 

Voorjaarsvakantie:   18 februari t/m 22 februari  

Pasen/meivakantie  19 april t/m 03 mei 

Hemelvaart:  30 mei t/m 31 mei 

Pinksteren:   10 juni 

Zomervakantie:  12 juli (12.15 uur) t/m 23 aug. 

 

Studiedagen team: Vrije dagen gr. 1-2 
30 januari 2019  2019 

11 maart 2019  Januari: 25 

18 april 2019   Februari: 08 

11 en 12  juni 2019  Maart: 01, 15, 29 

10 juli 2019   April: 12 

    Mei: 10, 24 

    Juni: 07, 21 

    Juli: 05, 12 

Project: Televisie en computer vanaf 1950 

We hebben voor het project twee leuke onderdelen ge-
pland: een disco voor de kinderen en een opa en oma- mid-
dag. U ontvangt hiervoor nog een uitnodiging, maar we wil-
len u vast de datum doorgeven, zodat er zoveel mogelijk 
opa's en oma's komen. Wij willen ze dan uitnodigen met een 
voorwerp uit de tijd na de tweede wereldoorlog waar ze 
over kunnen vertellen. Dit zal plaats vinden op vrijdagmid-
dag 15 februari en dit is tevens de afsluiting van het project.  

De disco is gepland op vrijdagmiddag 8 februari. 

U hoort nog van ons! 

Meester Bennemeer, juf Bakker en juf van der Kruk 

Wie zijn er jarig (geweest)? 

  
25 jan  Luuk     gr. 1  
26 jan  Tycho     gr. 5  
27 jan  Florian    gr. 4  
28 jan  George    gr. 8  
30 jan  Stan     9a Integratiegroep  
01 feb  Nova-Lee    gr. 4  
04 feb  juf van Leeuwen  Orthopedagoog 
05 feb  Lotte     9b Praktijkgroep 
07 feb  Simon     gr. 1/2  
 
Alle jarigen van harte gefeliciteerd!! 

Leuke uitspraak  

In groep 2 zijn we bezig met de rangtelwoorden. 
Vaak is 3 voor de kleuters nog driede maar daar kwam nog 
een geweldige bij; 8 = achterste! 

http://www.johanseckelommen.nl


   

 

 

  
SBO Johan Seckel • De Schammelte 3 • 7731 BL • Ommen • Tel:0529-451792 • website: www.johanseckel.nl 

De maan   

Met groep 1 hebben we het over de superbloedwolfmaan 
gehad. De vraag was: Wat zie je? 
 

 De maan is gesmolten 

 De maan is te warm  

 De sterren gaan schijnen en de maan niet meer 

 De maan is een lamp geworden 

 Het hout van de maan is eerst warm en dan wordt er 
nieuw hout gemaakt  

 De maan is tegen de ster aan gegaan en daarom  heel 
heet geworden  

Technisch lezen  

 

Gevonden voorwerpen 

De mand met gevonden voorwerpen is weer overvol! 
Mist u iets? Laat uw kind dan even in de mand kijken. 

We hebben in de afgelopen weken speelgoed van ouders 
gekregen: 

 Trein 

 Ministeck 

 Opzetkralen 
Hier wordt in de kleutergroep al intensief mee 
gespeeld. 
Hartelijk bedankt. 

Speelgoed 

Luizencontrole  

Vorige week is er luizencontrole geweest op school. 

We kunnen melden dat er maar weinig luizen/neten gevon-
den zijn. 

Blijft u zelf ook controleren, dan houden we het onder con-
trole! 

http://www.johanseckelommen.nl
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Oproep  

Wie heeft/krijgt nog plastic zakken? 
Wij willen ze graag gebruiken op school. 
Breng ze maar in groep 1-2. 

Theater  

U kunt zich inmiddels opgeven voor de theatervoorstelling 
Datum:26 maart 2019 
Ouderavond: Theater THOT  
Voorstelling: “Buurvrouw voed je kind eens op!”  
Plek: De Wiekelaar in Oudleusen.  
Een voorstelling waarin op een grappige en informatieve 
manier ingegaan wordt op de opvoedingsperikelen van alle-
dag.  
Er is op dit moment nog plek!!! 

Museum  

Op vrijdag 1 februari gaan groep 1, 1C-2 en de praktijkgroep 
naar het museum. 
Het is museum Kinderwereld in Roden. 
Daar kunnen we naar speelgoed van vroeger kijken. 
En we kunnen ook met speelgoed van vroeger spelen. 
Door een speurtocht komen we in het hele museum. 
Dat wordt een interessante, leuke dag! 

http://www.johanseckelommen.nl

