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Herfstvakantie  18-10-2021 t/m 22-10-2021   

Kerstvakantie  27-12-2021 t/m 07-01-2022   

Voorjaarsvakantie  21-02-2022 t/m 25-02-2022   

Paasweekend  15-04-2022 t/m 18-04-2022   

Meivakantie  25-04-2022 t/m 06-05-2022   

Hemelvaart   26-05-2022 t/m 27-05-2022   

Pinksteren   06-06-2022   

Zomervakantie  18-07-2022 t/m 26-08-2022  

  

Studiedagen 2021-2022  

10 september 2021  

24 november 2021  

6 december 2021  

26 januari 2022  

28 februari 2022  

30 maart 2022  

7 juni 2022  

8 juni 2022  

13 juli 2022  

 

Vrije vrijdagen groep 1 en groep 2 

 

   Groep 1 Groep 2 

September  24  3, 17  

Oktober  8, 29  1 

November  12, 26  5, 19 

December  10  3, 17  

Januari   14, 28  21 

Februari  11  4, 18 

Maart   4, 18  11, 25 

April    1, 22  8 

Mei   20  13 

Juni   10, 24  3, 17 

Juli   8  1 
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De school is weer begonnen  

Alle leerlingen en (bijna) alle leerkrachten zijn gezond 

en met frisse moed begonnen aan het nieuwe school-

jaar. 

We starten dit schooljaar met  169 leerlingen en 13 

groepen. Nagenietend van de vakantie wordt het ritme 

van het lesprogramma weer opgepakt. Leuk, maar ook 

wennen weer een hele dag naar school.  

 

Juf van Marle is gelukkig hersteld. Zij is weer aan het 

werk in de praktijkgroep. Juf Supheert was voor de 

vakantie herstellende van corona. Helaas is zij nog niet 

volledig hersteld. Juf Visser vervangt haar op de woens-

dagen. Juf van Doorne, juf Bennemeer en juf Tijs zullen 

haar op de donderdag en de vrijdag vervangen.  

Juf Stoter heeft al enige tijd last van haar rug , dit is na 

de vakantie helaas niet beter geworden. Op therapeu-

tische basis voert zij, indien mogelijk, een aantal och-

tenden een gedeelte van haar werkzaamheden uit.  Wij 

zijn druk bezig om een invaller voor haar te zoeken.   

 

Wij kijken uit naar een fijn schooljaar. 

Gewonnen; een natuurleskist  

Voor de zomervakantie hebben we meegedaan aan 
een schoolplein onderzoek.  Wij hebben een natuurles-
kist ter waarde van € 250,- gewonnen. Met het materi-
aal uit deze kist kunnen de leerlingen de natuur in om 
er van alles over te leren. De kist zit vol met zoekkaar-
ten, loepjes en andere materialen om buiten op onder-
zoek te gaan. . 

http://www.johanseckelommen.nl
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Even voorstellen 

Beste leerlingen en ouders/verzorgers, 

Bij deze stel ik mij voor aan jullie. Mijn naam is Jasper 

Staal. Ik ben 20 jaar oud en ik woon samen met mijn ou-

ders, broer en zus in Dwingeloo. In juli 2019 heb ik op het 

Drenthe College in Assen de opleiding onderwijsassistent 

behaald.  

Sinds 1 augustus ben ik 4 dagen per week werkzaam op 

de Johan Seckel als onderwijsassistent. Ik ben werkzaam 

in alle groepen. Voordat ik kwam werken in Ommen werk-

te ik op een basisschool in De Wijk. Hier werkte ik ook als 

onderwijsassistent en als pedagogisch medewerker op de 

BSO. Ik kijk uit naar mijn tijd op de Johan Seckel! 

De eerste 2 weken van het schooljaar heb ik als super leuk 

ervaren. Ik kijk uit naar de rest van het schooljaar.  

Nieuwe tassen   

Afgelopen week zijn de groepen die 'hoog meubilair' heb-
ben voorzien van nieuwe opbergvakken aan de stoel. Af-
gelopen jaren gebruikten de leerlingen zwarte tassen, 
maar deze waren helaas versleten. Tijd voor iets nieuws. 
Alle leerlingen in de bovenbouw hebben nu een houten 
bakje aan de stoel hangen. 

Kinderboekenweek 

Van 6 tot 17 oktober wordt de Kinderboekenweek geor-
ganiseerd. Dit jaar is het thema: Worden wat je wil. 

We zijn op zoek naar ouders/verzorgers die op school iets 
over hun beroep willen vertellen. U kunt u aanmelden 
door een mail te sturen naar: 
k.londema@johanseckelommen.nl. Wij nemen dan con-
tact met u op.  

Dit schooljaar zijn we overgestapt op een nieuwe les-

methode van levensbeschouwing: Kind op maandag. 

 

Het thema voor de komende weken is: Vertellen 

 

Aan het begin van het nieuwe schooljaar lezen we ver-
halen over Jakob uit het bijbelboek Genesis. Jakob 
krijgt het voor elkaar om in plaats van zijn oudere broer 
de zegen van hun vader te krijgen. Later moet hij vluch-
ten. Hij trouwt met een vrouw waar hij niet van houdt 
en daarna ook nog met een vrouw waar hij wel van 
houdt, en met een slim plan krijgt hij een grote kudde 
bij elkaar. Zo ontvouwt zich een verhaal van iemand die 
voortdurend plannen maakt, soms ook heel impulsief 
handelt, en vervolgens ontdekt dat het toch anders 
loopt dat hij gedacht had. Daarbij ontdekt hij ook dat 
zijn leven niet alleen afhangt van zijn eigen keuzes en 
beslissingen: er is een God die met hem meegaat, wat 
er ook gebeurt. Jakob eert die God en soms worstelt hij 
ook met hem. 

De verhalen zijn sowieso prachtig om te vertellen en 

verkennen; iedereen die ernaar luistert, kan er zijn 

eigen betekenissen in ontdekken. Ze kunnen ook een 

aanleiding zijn om met de kinderen specifiek in te zoo-

men op de vraag: Wat is jouw plan? En wat doe je als 

alles net even anders loopt dan je gedacht had? Zo zijn 

het verhalen over keuzes die je maakt, over weerbaar-

heid en improvisatievermogen. Én over vertrouwen: De 

verhalen laten zien dat je er niet alleen voorstaat. Ook 

niet bij het oplossen van problemen die je misschien 

wel zelf veroorzaakt hebt. 

Kind op maandag  

http://www.johanseckelommen.nl
mailto:k.londema@johanseckelommen.nl
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Wie zijn er jarig (geweest)?  

26 aug  Tim    3  
26 aug  Jamilla   8B  
27 aug  Jolien    1  
28 aug  Joshua   Integratiegroep  
29 aug  Ruben   4  
29 aug  Djay    5/6  
02 sep  David    8A  
03 sep  Riley    5/6  
04 sep  Amber   8B  
05 sep  Noëlle   Integratiegroep  
06 sep  Annemarie   7A  
07 sep  Mike    7B  
12 sep  Gabriel   3  
16 sep  Stan    7A  
17 sep  Livay    4/5  
21 sep  David    2  
24 sep  Bjorn    6  
26 sep  Jochum   5/6  
27 sep  Jelmer   Praktijkgroep  
27 sep  Jessica   Praktijkgroep  
28 sep  Sanne    1  
29 sep  Sanne    2  

Ouderavond  

Op donderdag 9 september zal er een informatieavond 

gehouden worden.  De avond begint om 19.00 uur. 

Per groep zullen er verschillende ingangen zijn. Dit wijst  

voor zich op deze avond.  

Per leerling mag er één ouder aanwezig zijn in de groep 

i.v.m. de coronamaatregelen. 

http://www.johanseckelommen.nl

