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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  

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 

November  26   

December  10, 24  3, 17, 24  

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, 15  1, 15 
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Sinterklaasfeest   

1 december komt Sinterklaas de Johan Seckel bezoeken, 
wij hebben er nu al zin in! Deze dag is alleen voor de kin-
deren van onze school, het feest is onder schooltijd. (Het 
begint half negen en duurt tot 12.15 uur.) De kinderen 
nemen deze dag geen tas mee. Voor drinken en eten 
wordt gezorgd door de ouderraad.  

De kinderen mogen als (hulp)piet of Sint op school ko-
men.  

De groepen die Sinterklaas vieren met surprises moeten 
hun surprise maandag 29 november mee naar school 
nemen.  Dit geldt voor groep 6-7-8 en de praktijkgroep.  

Corona 

Beste ouders/verzorgers,  

Helaas zijn de corona perikelen nog niet verdwenen. 

We houden een nauw contact met de GGD en volgen 

de maatregelen op de voet. In de bijlage vindt u de 

beslisboom nogmaals die geldt vanaf 22 november. Het 

advies blijft om uw kind bij klachten thuis te houden en 

te laten testen bij de GGD. We wachten de persconfe-

rentie van aanstaande vrijdag af en mochten er nieuwe 

maatregelen uit voortkomen dan brengen we u hiervan 

op de hoogte. Het is wederom een gekke periode, 

weer 1,5 meter afstand, mondkapjes, geen ouders in 

school. Onderstaand gedicht kwam ik tegen en deel ik 

daarom graag met u: 

Let een beetje op elkaar  

Houd afstand  

Maar ook oog voor elkaar  

Kijk een beetje om  

Kijk een beetje uit   

Kijk een beetje naar elkaar om  

Kijk een beetje naar elkaar uit  

 Houd afstand   

En daardoor  

Juist oog voor elkaar  

 

Met vriendelijke groet,  

Tom Odink 

http://www.johanseckelommen.nl
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Bezoek van de rommelpieten  

Woensdag 17 november mochten de kinderen op school 

hun schoen zetten. Sint en zijn pieten waren er maar druk 

mee….gedichten en een hele hoop rommel.   

Wie zijn er jarig?   

26 nov  Johan      8B  

29 nov  Juf Londema   8A 

06 dec  Fabienne    7B  

07 dec  Ivano     1 

08 dec  Meester Doosje  gymleerkracht 

11 dec  Jens     7B  

11 dec  Juf ten Kate   6 

12 dec  Fenne     7A  

13 dec  Juliën     8B  

Lezen en boeken enzo... 

Dat lezen belangrijk is, dát weten we allemaal. Dat het 

soms ook heel lastig kan zijn om te leren lezen, dat is ook 

bekend. Maar wist u ook dat de rol van u als ouder héél 

belangrijk is? Er is zelfs onderzoek (Notten, 2011,2012) 

naar gedaan en daaruit komt de volgende conclusie:  

Kinderen van ouders die veel lezen, voorlezen, praten over 

boeken en een rijk gevulde boekenkast hebben, lezen zelf 

meer, zijn leesvaardiger en schoppen het verder in het 

onderwijs en hun carrière.  

Door veel voorgelezen te worden, zelf te lezen en over 

boeken te praten, ontwikkelen kinderen een positieve 

houding tegenover lezen. Daardoor gaan ze meer en va-

ker lezen, waardoor ze vloeiender en sneller gaan lezen. 

Kinderen krijgen zelfvertrouwen, vergroten hun woorden-

schat en doen leeservaring op door veel leeskilometers te 

maken.  

 

 

 

 

 

 

Wat kun je als ouder doen om het lezen van je kind te 

ondersteunen? 

Ga samen naar de bibliotheek om boeken uit te zoe-

ken. Help je kind hierbij. Lees samen de achter-

kant van het boek en bekijk de plaatjes. Kijk ook 

of het niveau goed aansluit bij je kind. 

Zoek samen een boek uit om voor te lezen. Maar hier 

een dagelijks terugkerend moment van. Het 

werkt in de meeste gezinnen heel prettig als dit 

voorleesmoment op een vast tijdstip is, bijvoor-

beeld voor het slapen gaan of gelijk na het eten.  

Praat met je kind over de boeken die ze lezen. Toon 

interesse. Wees belangstellend. Vertel zelf ook 

eens over wat je gelezen hebt. 

Geef eens een boek cadeau. Het kan voor kinderen 

geweldig zijn om bijvoorbeeld een boek over een 

hobby te hebben of een favoriet boek uit een 

serie op de boekenplank te hebben staan. 

Als u niet goed weet welke boeken uw kind het beste kan 

lezen, overleg dan eens met de leerkracht van uw kind. 

Die kan u zeker verder helpen.  

Kerst  

Over 4 weken is het alweer kerst. Om alvast een beetje 
in de kerstsfeer te komen en de hoopvolle boodschap 
van kerst te horen, kunt u via www.daaromkerst.nl een 
gratis kerst-cd aanvragen. Er zijn 5 verschillende cd's te 
bestellen, voor jong en oud! Eén van de kerstcd's is: 
Kerstparty. Via onderstaande link kunt u de promo 
beluisteren.   

https://www.youtube.com/watch?v=TudJnj12E94  

http://www.johanseckelommen.nl
http://www.daaromkerst.nl
https://www.youtube.com/watch?v=TudJnj12E94
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Sinterklaasgedicht    

Lieve kinderen,  

Sinterklaas is in Ommen aangekomen  

om jullie ook dit jaar te bezoeken  

De pieten hebben van alles meegenomen  

en zijn dit aan het uitzoeken  

 

Veel verder, uit het zicht  

ligt de stoomboot dit jaar  

Zoals jullie weten, wellicht  

maakt Sint zich te voet klaar  

 

Deugnietpiet haalt telkens weer  

ondeugende streken uit  

Hij verstopt cadeautjes, keer op keer  

en pakt snoepgoed er tussenuit  

 

Brompiet heeft dit gehoord  

en gemopperd op zijn gedrag  

We moeten nog veel doen aan boord  

nu gaat iedereen aan de slag  

 

De klimpieten oefenen al flink  

met klimmen en met gymmen  

Het is toch altijd wel wat link  

om straks de daken op te klimmen  

 

We werken hard in het geheim  

aan het bezoek aan ieder kind  

aan alle kinderen, groot en klein  

Groetjes van de Sint  

http://www.johanseckelommen.nl

