
Vakanties en vrije dagen  school-

jaar 2020/2021 

Trefwoord  

Thema: Aanpassen 

Aanpassen doe je niet zomaar even. 

Het vraagt iets van je. Daar kun je een aantal vragen bij 

stellen. Over die vragen gaat het deze week. 

 

In de Bijbelverhalen gaan Ruth en Boaz trouwen. Hun 

geluk wordt bekroond met de geboorte van een zoon 

voor Noömi. 
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Vakantie: 

Kerstvakantie   21-12-2020 t/m 01-01-2021 

Voorjaarsvakantie  22-02-2021 t/m 26-02-2021 

Pasen    02-04-2021 t/m 05-04-2021 

Koningsdag   27-04-2021 

Meivakantie   03-05-2021 t/m 14-05-2021 

(incl. hemelvaart) 

Pinksteren   24-05-2021 

Zomervakantie  12-07-2021 t/m 20-08-2021 

 

Studiedagen team:  
Woensdag  27-01-2021 

Donderdag  01-04-2021 

Dinsdag  06-04-2021 

Maandag  26-04-2021 

Dinsdag  25-05-2021 

Woensdag  07-07-2021 

 

Vrije vrijdagen Groep 1 Groep 2 

  

November  27   

December  11  04, 18 

Januari  08, 22  15, 29 

Februari  05, 19  12 

Maart   12, 26  05,19 

April   16, 30  09, 23 

Mei    28  21 

Juni   11, 25  04, 18 

Juli   09  02, 09 

   

Sinterklaas  

Op woensdag 2 december komt 
Sint met Piet onze school bezoeken. 
In het Sinterklaasjournaal zien we dat Sint thuis aan het 
werk is. 
Maar wij hopen en verwachten dat hij toch bij ons kan ko-
men. 
Hij zal niet aankomen bij school maar hoe dan wel?? 
We zullen het gaan zien en beleven. 
De onderbouw zal een bezoek brengen aan Sint. 
In de andere bouwen komt hij nog even langs. 
We hopen er met elkaar een leuke dag van 
te maken. 
Op deze feestdag zorgt de ouderraad voor 

een traktatie en drinken.  

Personeel  

Juf Londema is afgelopen week weer gestart na een periode 
zwangerschaps– en bevallingsverlof. De komende weken 
pakt zij haar werkzaamheden weer op. Dat betekent dat juf 
Meijer en juf Knoll weer nieuwe taken oppakken.  

Juf Bezoen werkt inmiddels een paar weken op therapeuti-
sche basis. Haar bovenarm is goed geheeld en fysiotherapie 
is nodig om kracht  en beweging op te bouwen.  

De heer en mevrouw Brink zijn vrijdag aanstaande 50 jaar 
getrouwd. Een mooi jubileum wat in deze tijd binnen de 
mogelijkheden gevierd wordt. Wij feliciteren hen met  dit 
jubileum en wensen hen beiden nog vele gezonde en geze-
gende jaren toe samen met kinderen en kleinkinderen. 

http://www.johanseckelommen.nl
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Opening nieuwe lokaal  

Donderdagmiddag 3 december worden het nieuwe lo-
kaal en kantoren officieel geopend door wethouder Sche-
le van de gemeente Ommen. De wethouder zal de nieuw-
bouw, in aanwezigheid van onze bestuurder de heer 
Wiersma, op een feestelijke manier openen. De leer-
lingen en de juf van groep … bereiden samen met juf de 
Jong de opening voor. Het wordt, binnen de mogelijkhe-
den van Corona, toch een feestelijke dag.   

Kerstviering  

Zoals velen van jullie weten is het de traditie om Kerst het 
ene jaar in de klas te vieren en het andere jaar vieren we 
Kerst met alle ouders/verzorgers. Kerst 2020 zou eigenlijk 
weer met ouders/verzorgers gevierd worden. Helaas kan 
dit wegens de huidige omstandigheden niet doorgaan. 
Kerst wordt dit jaar onder schooltijd met de eigen groep in 
de klas gevierd op donderdag 17 december. We hopen dat 
we u volgend jaar weer op school mogen ontvangen! 

Schoenen uit, sloffen aan 

Zoals u weet wordt aan de leerlingen gevraagd om de 

schoenen in de school uit te doen. Door de herinrichting 

van het plein ligt tijdelijk veel zwart 

zand op het plein en dat blijft alle-

maal aan de schoenen plakken.  

Nu kunnen de leerlingen op kousen/

sokken door de school lopen maar 

dat is weer erg glad en de kans op 

vallen is aanwezig. Het is in dit geval 

handig dat de kinderen pantoffels op 

school hebben. Eventueel kunnen de leerlingen ook hun 

gymschoenen aantrekken. 

Naschoolse clinic judo/sambo 

Afgelopen week hebben we de eerste clinic van dit 
schooljaar afgesloten. De leerlingen waren tijdens de les-
sen erg enthousiast. Ik hoop dat ze ook enthousiast thuis 
kwamen. U heeft vast de foto's en video's in Parro gezien. 
Gekoppeld aan deze lessen komt Frank ook nog 2 keer na 
schooltijd judo/sambo geven. Uw kind kan hier ook aan 
deelnemen als het wil.   

Deze 2 lessen zijn op maandagmiddag aansluitend aan 
school. De data zijn maandag 30 november en maandag 7 
december van 15.00 uur-16.00 uur.  

Ik ben ook bij deze lessen aanwezig. U zult wel zelf voor 
vervoer terug naar huis moeten zorgen.  

In verband met de corona maatregelen mag u deze keer 
helaas niet komen kijken en zult u buiten moeten wach-
ten tot uw kind naar buiten komt.  

Via de onderstaande link kunt u uw kind opgeven voor 
deze lessen. De lessen gaan bij voldoende belangstelling 
door. U kunt uw kind tot en met vrijdag 27 november op-
geven. Als de clinic doorgaat krijgt u ter bevestiging nog 
een mail met wat extra informatie.  

https://forms.gle/bcQ2nHjZHVKX62hi6  

Met vriendelijke groet, 

Jarno Doosje 

Groene schoolplein  

Voor het groene schoolplein hebben we meegedaan met 
de Rabobank ClubSupport. Velen van jullie hebben hun 
stem uitgebracht op de Johan Seckel. Hierdoor hebben 
we een mooi bedrag opgehaald: € 478,32  

Er wordt op dit moment hard gewerkt om een gedeelte 
van het groene schoolplein aan te leggen.  

Het is leuk om te zien hoe het gaat worden! 

 

 

 

Leuke uitspraak  

Groep 8B: Jelle heeft hard gewerkt aan een eigen tafel-
kaart. Hij wilde graag dat deze lang goed zal blijven: 
Meester, wil je deze even fileren? (lamineren) 

http://www.johanseckelommen.nl
https://forms.gle/bcQ2nHjZHVKX62hi6
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Voorlezen  

Voor kinderen in de basisschoolleeftijd is voorlezen heel 

belangrijk. Hier is uitgebreid onderzoek naar gedaan. Het 

blijkt dat kinderen beter presteren op school als ze iedere 

dag voorgelezen worden. Eigenlijk heel logisch. Door voor 

te lezen leren kinderen nieuwe woorden kennen en gaan 

ze de taal steeds beter begrijpen. Bovendien is het heel 

leuk om voorgelezen te worden. Zeker in dit donkere jaar-

getijde kan dat heel knus en gezellig zijn. Met een deken-

tje en boek samen op de bank. Hieronder nog een aantal 

voordelen van voorlezen: 

• voorlezen stimuleert het inlevingsvermogen 

• voorlezen vergroot de liefde voor boeken 

• voorlezen werkt rustgevend 

• voorlezen versterkt de relatie tussen voorlezer en    
        kind 

• voorlezen zorgt voor hogere schoolresultaten 

• voorlezen draagt bij aan een toename van het zelf       
        vertrouwen 

• voorlezen zorgt ervoor dat kinderen zich beter uiten 

• voorlezen verhoogt de concentratie 
 
Als er veel wordt voorgelezen, zorgt dit er (vaak) voor dat 
kinderen later ook meer zelf gaan lezen 
 
Welke boeken zijn leuk om voor te lezen? 

Voor kleuters is het geweldig om prentenboeken voor te 

lezen. Daar staan ook mooie plaatjes in. In de bibliotheek 

zijn veel mooie prentenboeken te vinden. De boeken van 

‘Kikker’ zijn bijvoorbeeld erg leuk.  

 

 

 

 

Voor groep 3-5 zijn de volgende boeken erg leuk om voor 

te lezen: 

• Het grote Pim en Pom voorleesboek van Mies Bou-

huys en Fiep Westendorp. 

• Het grote boek van Madelief van Guus Kuijer. 

• Kees naar de koeien van Anke Kranendonk. 

• Markies Kattenpies van Carry Slee. 

Voor groep 6-8 zijn de volgende boeken erg leuk om voor 

te lezen óf zelf te lezen: 

• De GVR van Roald Dahl. 

• Hoe overleef ik een gebroken hart van Francine 

Oomen. 

• Het leven van een Loser. Bekijk het maar. Van Jeff 

Kinney. 

• Broederband. Boek 1. De outsiders. Van John 

Flanagan.  

 

 

 

 

 

 

 

En natuurlijk zijn de Sintboeken in deze tijd érg in trek. In 

de bibliotheek zijn deze boeken uitgestald op de leestafel.  

Veel leesplezier met elkaar! Een hartelijke groet namens 

de werkgroep lezen. 

Wie zijn er jarig ?      

      groep 

29 nov  Juf Londema    8 

04 dec  Vince      8B  

05 dec  Rick      9b Praktijkgroep  

08 dec  Meester Doosje   gymleraar 
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