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Vakantie  eerste dag  laatste dag 

Herfstvakantie 17-10-2022  21-10-2022 

Kerstvakantie  26-12-2022  06-01-2023 

Voorjaarsvakantie 27-02-2023  03-03-2023 

Pasen   07-04-2023  10-04-2023 

Meivakantie  24-04-2023  05-05-2023 

Hemelvaart  18-05-2023  19-05-2023 

Pinksteren  29-05-2023  29-05-2023 

Zomervakantie 24-07-2023  01-09-2023 

  

Studiedagen 2022-2023 

Woensdag  14 september 2022 

Maandag  10 oktober 2022 

Woensdag  23 november 2022 

Woensdag  14 december 2022 

Woensdag  08 februari 2023 

Maandag  27 maart 2023 

Dinsdag  11 april 2023 

Maandag  12 juni 2023  

Woensdag  19 juli 2023 

 

Vrije vrijdagen groep 1 en groep 2 

 

   Groep 1 Groep 2 

September  02, 16, 30 09 , 23 

Oktober  14  07, 28 

November  04, 18  11, 25 

December  02, 16  09, 23  

Januari    13, 27  20 

Februari  10, 24  03, 17 

Maart   17, 31  10, 24 

April    21  14 

Mei   26  12 

Juni   09, 23  02, 16, 30 

Juli   07, 21  14, 21 
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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 164 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.   

Zoals u verderop in de nieuwsbrief kunt lezen, hebben 
we twee nieuwe collega’s, onderwijsassistent meester 
Marsman en juf Arends. We wensen beide collega’s 
een gezegende tijd toe op de Johan Seckel.   

Juf Stoter (logopedist) is herstellende en komende peri-
ode wordt bekeken hoe werkzaamheden hervat gaan 
worden.   

We kijken uit naar het ontmoeten van u als ouder(s) en 
verzorger(s), fijn dat dit weer kan! We kijken uit naar 
een goed schooljaar!  

 

 

Een kind is als een vlinder in de wind. 
De een vliegt hoog, de ander laag. 

Ieder op zijn eigen manier. 
Het leven is geen competitiestrijd. 

Dus waarom vergelijken met elkaar. 
Ieder kind is speciaal. 

Ieder kind is mooi. 
Ieder kind op zijn eigen manier. 

Informatieavond dinsdag 13 september  

Op dinsdag 13 september zal er een ouderavond ge-
houden worden. U krijgt dan van de leerkracht van uw 
kind de informatie voor komend schooljaar.  

De avond is van 19.30 uur tot 20.30 uur. 

Vanaf 19.15 uur is er inloop met koffie en/of thee. 

http://www.johanseckelommen.nl
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Gevraagd…... 

In de praktijkgroep werken we met onze leerlingen in de 
tuin. Hiervoor kunnen wij nog wel overalls gebruiken. Als 
u nog een overall achter in de kast heeft liggen die u kunt 
missen in de maten 152/ 164/ 176  dan houden wij ons 
graag aanbevolen. 

Gezocht  

Wij zijn opzoek naar speelgoed voor in de zandbak.  

We hopen dat jullie thuis nog mooi speelgoed hebben 
voor ons dat heel is.  

Misschien een emmer, schepje, vormpjes en ga zo maar 
door zodat wij heerlijke taartjes kunnen 
maken in de zandbak.  

Bedankt alvast.  

Wie zijn er jarig in September?  

03 Riley     7B  
06 Annemarie    8A  
7 Mike     8A  
12 Gabriel    4  

13 Nynthe    4-5  
14 Meester Ramerman  7B 
16 Stan     8A  

17 Livay     6  
19 Twan     2  
21 David     3  
24 Bjorn     7B  
26 Jochum    6  
26 juf Vibeke   1  
28 Sanne     2  

29 Sanne     3  
30 Thomas    2  
 
Allemaal van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst.  

Even voorstellen….   

Hallo allemaal!  
 
Mijn naam is Paula Arends en ik ben een 
nieuwe leerkracht op de Johan Sec-
kelschool.  
Ik ben 28 jaar en ik woon samen met mijn 
vriend in Zwolle. We hebben een huis 
gekocht in Hattem, dus daar verhuizen we naartoe.  
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te lezen, te puzze-
len, spelletjes te spelen en te winkelen. Ook ben ik gek 
op koken.  
De afgelopen jaren heb ik mijn pabo diploma behaald 
en gewerkt als leerkracht in het regulier onderwijs. 
Tijdens een stage op het speciaal onderwijs heb ik ken-
nis mogen maken met de doelgroep die hier ook naar 
school gaat, en daar mijn liefde voor het vak gevonden.  
Met heel veel plezier heb ik mijn eerste week gewerkt 
in groep 3, naast Suzan Leusink. Hier zal ik het komen-
de jaar te vinden zijn.  
Heeft u vragen aan mij, stel ze gerust! Ik ben alle dagen 
te vinden op school om met u kennis te maken.  
 
Hallo, 

Ik ben Twan Marsman 21 jaar oud en ik 
kom uit Raalte. Mijn hobby is voetballen 
dit doe ik bij Rohda Raalte. 

Ik ga als onderwijsassistent werken, dit 
doe ik op maandag, dinsdag en donderdag 
bij de integratiegroep. Op woensdag en 
vrijdag doe ik dit bij groep 1 en 2 ook verzorg ik de 
gymlessen op woensdag voor groep 1 en 2.  

Ik kijk erg uit naar dit schooljaar! 
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