
Agenda      

04 juli: Rapportenavond: groep 1 t/m 7 
09 juli: Afscheidsavond groep 8 

Vakanties en vrije dagen  schooljaar ‘18-’19 

Waterfeest 

Zoals het nu lijkt wordt het maandag 24 juni weer erg 
warm. 
Er wordt gesproken over meer dan 30 graden. 
Nu is dat met het weer in Nederland altijd lastig te 
voorspellen, maar als het echt zo warm wordt is het 
leuk om een waterfeest te organiseren. 
Dit zal op de middag plaatsvinden. 
In 3 bouwen gaan de leerlingen om de beurt op het 
plein genieten. 
Er moet dan een plastic tas met een handdoek, zonne-
brandcrème,  zwemkleding of droge kleding mee. 
De leerlingen mogen ook waterpistolen, waterballon-
nen of andere watermaterialen meenemen. 
Dit is wel op eigen risico en mogelijk voorzien van 
naam. 
We houden het weer in de gaten! 
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Vakantie: 

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

 

Studiedagen team: Vrije dagen gr. 1-2 
10 juli 2019   Juni: 21 

    Juli: 05, 12  

     

Personeel 

Thema: Omgaan met verschillen 

Onderscheid maken tussen groepen mensen kan zinvol 

zijn of zelfs nodig. Je moet daarbij wel uitkijken voor 

valkuilen in de manier waarop je met dat onderscheid 

omgaat. Deze week enkele tips hoe je op een positieve 

manier kunt omgaan met elkaar, ondanks dat je uit   

verschillende groepen komt. 

In het Bijbelverhaal ontdekt de koning dat datgene wat 

Daniël en zijn vrienden onderscheidt, hun eigen geloof 

en God, tegelijk een waarde is die hen verbindt. 

 

 

Gebed 

God van alle mensen, 

wat heeft u de aarde mooi gemaakt! 

Zoveel verschillen om te ontdekken, 

de kleuren van de bloemen; 

oranje, rood, paars en geel. 

En van elke kleur 

die wij maar verzinnen kunnen. 

De vormen in de natuur, 

rond, vierkant, drie– en achthoekig. 

Met krullen en kartelrandjes. 

We kijken onze ogen uit. 

De uitstraling van mensen, 

open, spontaan, vrolijk en eerlijk, 

zorgzaam en liefdevol. 

Wat geweldig dat al die mensen er zijn. 

Help ons god, om te genieten 

van al die prachtige verschillen. 

Daar groeien we van. 

Kunnen we elkaar mee helpen. 

En worden we rijker van. 

Dank u wel voor zoveel moois. 

http://www.johanseckelommen.nl
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Project Oorlog dicht bij huis 

Het project van ODBH (Oorlog dicht bij huis) is weer 
afgesloten. Alle groepen hebben er aandacht aan be-
steed. Veel groepen zijn op excursie geweest, er is ge-
knutseld en getekend. We hebben a.d.h.v. PowerPoints 
de onderwerpen behandeld, iedere groep op zijn ni-
veau.  Het is soms wel erg indrukwekkend en bijna niet 
te bevatten. Maar we zijn erg blij dat we nu in een vrij 
land wonen. 

Op dit moment zijn er plannen om volgend jaar het 
thema 75 jaar vrijheid groot(s) te vieren. We houden u 
op de hoogte! 

Zomer in groep 1 en 1-2 

In groep 1 en groep 1-2 werken we de komende weken 
over het thema zomer. 
Dat komt goed uit want het is 
buiten nu ook echt zomer. 
In beide groepen staat een tent 
om in te spelen. 
Er zijn boeken van de bieb en met 
groepslogopedie gaat het ook 
over zomer. 
Er is ook water in de groepen. 
De waterbaan van groep 1-2 is lek 
en we hebben een nieuwe besteld. 
We hopen dat die er snel is, want het lijkt erg leuk. 
Nog maar 3 weken om over het thema te werken en 
dan is het al zomervakantie. 

Wie zijn er jarig ? 

17 juni  Juf Hagedoorn schoolschoonmaak 
21 juni  Lucas    gr. 7  
27 juni  Mark    gr. 3/4  
28 juni  Juf de Jong  administratie 
29 juni  Quiara   gr. 7  
01 juli  Nada   gr. 4 
01 juli  Youri   gr. 5 
 
Alle jarigen van harte gefeliciteerd!! 

Schoolreisje groep 1 en 1-2 

Op dinsdag 2 juli gaan de groepen 1 en 1-2 
op schoolreisje. 
We gaan naar Dinoland. 
Met eigen vervoer rijden we daar naar toe. 
Het schoolreisje valt binnen de schooltijden. 
We hebben er heel veel zin in! 

Lezen in de vakantie 

Uit onderzoek is gebleken dat kin-
deren die niet lezen tijdens de zomervakantie in niveau 
gelijk blijven of zelfs achteruit gaan, terwijl kinderen die 
veel lezen een hoger leesniveau hebben na de vakan-
tie. Dit wetende is het best belangrijk dat kinderen in de 
vakantie blijven lezen. 
Als er in de vakantie wordt gelezen verloopt de overgang 
naar het lezen op school na de vakantie gemakkelijker. En 
dat is natuurlijk heel fijn.  
Wat kun je lezen in de vakantie? 
Vakantieboeken, boeken over uw vakantiebestemming, 
uw eigen stad of over het land van opa en oma, puzzel-
boekjes met kruiswoordraadsels en rebussen, oefenboek-
jes voor letters, woorden en schrijven (aangepast aan de 
leeftijd van uw kind),  vakantiefolders, activiteitenpro-
gramma van camping en stad, menukaarten op een ter-
rasje, de gebruiksaanwijzing van een spel of vlieger, op-
blaasboot. 
 
En natuurlijk blijft het altijd leuk én belangrijk om uw kind 
voor te lezen!  
 
Wanneer je er als ouder niet aan toekomt om voor te 
lezen bieden de luisterboeken uitkomst.  Bij de biblio-
theek kunt u luisterboeken lenen. Voor kinderen is dit 
gratis. 
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