
Agenda      

08-02-2019: Hippiemiddag gr. 3 t/m 8 
15-02-2019: Opa- en omamiddag gr 3 t/m 8 
26-03-2018: Ouderavond, theater THOT 

Vakanties en vrije dagen  schooljaar 2018/2019 

Trefwoord  

Thema:  Wat gebeurt er als mensen naar elkaar kijken? 

 

Als mensen elkaar aankijken, gebeurt er iets. Je ziet 

bijvoorbeeld dat de ander je nodig heeft of je kunt be-

wonderend kijken. Je kunt  een ander ook intimideren 

of jaloers maken. Of  je wordt zelf jaloers. Dan is kijken 

opeens niet zo positief meer. 

 

In de Bijbelverhalen laat Jezus aan  zijn leerlingen zien 

dat als zij omkijken naar anderen, het koninkrijk van 

God dichterbij komt. 
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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 
11 maart 2019  Februari: 08 

18 april 2019   Maart: 01, 15, 29 

11 en 12  juni 2019  April: 12 

10 juli 2019   Mei: 10, 24 

    Juni: 07, 21 

    Juli: 05, 12 

Hippiemiddag 

In het kader van het project  "de tijd na de Tweede wereld 
oorlog"  is er vrijdagmiddag 8 februari (morgen) een hippie-
middag. U heeft hier eerder al een uitnodiging voor ontvan-
gen. 

Wij zouden het erg leuk vinden als alle leerlingen verkleed 
komen in de jaren '60, '70 stijl. 's Morgens draaien we het 
normale programma, wij hebben er geen bezwaar tegen als 
uw kind 's ochtends al verkleed op school komt.   

Mocht u deze middag nog willen helpen, laat dit dan even 
weten aan de leerkracht van uw kind. 

Wie zijn er jarig (geweest)? 

11 feb  Mara   gr.3/4  
11 feb  Senna   gr. 6  
12 feb  Gijs   gr. 3/4  
15 feb  Ornella  gr. 8  
23 feb  Desteney  gr. 4  
23 feb  Senna   gr. 7  
24 feb  Lisa   9a Integratiegroep  
 
Alle jarigen van harte gefeliciteerd!! 

Leuke uitspraak  

De leerlingen van groep 1C-2 zijn Takkie aan het knutselen. 
Takkie is de hond van Jip en Janneke. 
We krijgen het over de oren van Takkie. 
Een leerling weet te melden:  
“Takkie heeft geen mensenoren maar oorflappers” 

http://www.johanseckelommen.nl
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Bedankt!   

Voor de Hippie-middag hebben wij een tas met make-up 
testers gekregen. 
Ze komen van schoonheidssalon Mimosa uit Ommen. 
Heel erg bedankt en wat zullen we er vrijdag prachtig uit-
zien. 

 
 
 
 
 
 

 
Wij willen Liam en Naomi bedanken voor de boeken en het 
spel. De leerlingen zijn blij met deze uitbreiding van de boe-
kenkast. Tijdens de rekenles wordt er van het spel gebruik 
gemaakt. 

Spreekbeurten groep 5-6 

In groep 5/6 zijn de eerste spreekbeurten gegeven. 

Vince vertelde over duiken, Naomi over New York en Jesse 
hield zijn spreekbeurt over zijn pony. Genieten! 

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!!! 

Ouderavond  

Verzorgingstehuis  

De leerlingen van groep 1 en groep 1-2 gaan op vrijdag 15 
februari naar Vlierlanden in Ommen. 

Dat is een verzorgingstehuis. 

Daar gaan we met de bewoners zingen, voorlezen en spelle-
tjes doen. 

We kunnen vast heel veel van elkaar leren. 

http://www.johanseckelommen.nl

