
Agenda      

25 augustus : schoolfotograaf 

Vakanties en vrije dagen  schooljaar 

2020/2021 

Trefwoord  

Startweek 

 

De startweek opent het nieuwe schooljaar. Na een 

lange periode van vrijheid en uitrusten is het vast leuk 

om elkaar weer te zien. Hoe kijken de leerlingen aan 

tegen de start van het schooljaar? Wat verwachten ze 

van dit schooljaar? We gaan het er deze week over 

hebben.  

De school is weer begonnen  
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Vakantie: 

Herfstvakantie  12-10-2020 t/m 16-10-2020 

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:  
Vrijdag  28-08-2020 

Woensdag  07-10-2020 

Woensdag  18-11-2020 

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 

Augustus  21 

September  11,25  04, 18   

Oktober  09, 30  02, 23 

November  13, 27  06, 20 

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 

Alle leerlingen en leerkrachten zijn gezond en met  frisse 
moed aan een nieuw schooljaar begonnen. 
Dit schooljaar starten we met 167 leerlingen en 13 groe-
pen.  
 
Nog nagenietend van de vakantie-ervaringen en vakantie-
verhalen wordt het ritme van het lesprogramma weer 
opgepakt. Leuk, maar ook wennen zo’n eerste week: eer-
der naar bed en vroeg weer op en dan een hele dag naar 
school. De lessen  voor taal en rekenen gaan, na een flinke 
warming-up in deze week, volgende week weer van start.  
De bouw van het nieuwe lokaal is in de vakantie gestart. 
Deze week is begonnen met de fundering aan te leggen. 
 
Tot slot wens ik u en de leerlingen een gezond en geze-
gend nieuw schooljaar.  

http://www.johanseckelommen.nl


   

 

 

  

 

In verband met de privacy (AVG) moeten wij uw toestem-
ming vragen voor onderstaande onderwerpen: 

• Beeldmateriaal Parro 

• Beeldmateriaal Schoolgids 

• Beeldmateriaal socialmedia 

• Beeldmateriaal website 

• Deelname aan onderzoeken 

• Klassenlijst naam 

• Klassenlijst telefoonnummer en woonadres 

Deze onderwerpen staan in de Parro-app. U kunt per onder-
werp aanvinken of u wel of geen toestemming geeft voor 
het delen van beeldmateriaal/informatie. 

Tot en met vrijdag 11 september kunt u uw voorkeuren in-
stellen in de Parro-app. Mocht u na deze datum de toestem-
ming willen wijzigingen dan kunt u dit doorgeven aan de 
administratie of aan de leerkracht van uw kind. 

Privacy  
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Na de vakantie mogen we 19 nieuwe leerlingen verwelko-
men; 

Groep 1:  Levi, Ella, David, Lambert en Dylana 
Groep 2:  Flynn, Luka en Djelaysa 
Groep 3:  Thijs, Levi, Fleur en Thom 
Groep 4:   Rosa en Levay 
Groep 7B:  Dinand 
Integratiegroep: Lonneke, Danic, Balint en Hristo 
 
We wensen hen een fijne tijd op de Johan Seckel. 

   Nieuwe leerlingen  

Fotowedstrijd  

Voor de zomervakantie hebben we aan alle kinderen ge-
vraagd of ze in hun vakantie een foto wilden maken waarop 
ze stonden met 1,5 meter afstand. We kregen van alles bin-
nen: thuis of in het buitenland, op het strand of in het 
zwembad of klimbos. Leuk hoor! Dank voor jullie inzendin-
gen.  

We hebben ook prijswinnaars. Dat zijn: 

1. Guus 

2. Ilse 

3. Ize, Lisa, Esra, Lorenzo en Dylano. 

 

Op de foto de winnaars met hun prijsje. 

 

Schoolfotograaf  

Dinsdag 25 augustus komt de schoolfotograaf op school.  

In verband met corona zijn er extra maatregelen geno-
men. Dit kunt u nalezen in het bijgevoegde protocol van 
foto Koch en in de bijgevoegde brief van de school.  

Het is dit jaar niet mogelijk om foto’s te maken met 
broertjes en/of zusjes.  

Wilt u alles goed doornemen?   

http://www.johanseckelommen.nl
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Logopedie 

Vanaf volgende week zal ik de kinderen die dit schooljaar 
hier op school gestart zijn en in de onderbouw zitten gaan 
screenen. Daarna zal er contact opgenomen worden met 
de ouders/verzorgers van de desbetreffende kinderen. 
Voor iedereen geldt: mochten er vragen zijn over de uit-
spraak van uw kind, het gehoor, het begrijpen van taal, het 
kunnen verwoorden etc., dan kunt u altijd contact met mij 
opnemen! Mijn mailadres is 
j.stoter@johanseckelommen.nl, maar ik ben ook via Parro 
en telefonisch bereikbaar. 

Wie zijn er jarig (geweest)? 

     groep 

02 juli  Ella   1  

05 juli  Bas    7A  

06 juli  David    3  

08 juli  Dirk    8A  

09 juli  Sven    8B  

12 juli  Shayne   8B  

14 juli  Ramla    3  

14 juli  Jorrit    9a Integratiegroep 

14 juli  Roan    5  

16 juli  Jelle    9b Praktijkgroep  

18 juli  Thijs    3  

20 juli  Monji    5  

21 juli  Bibi    9b Praktijkgroep  

25 juli  Marije   8B  

27 juli  Juf Zwanepol  2 

28 juli  Meester Snijder 8B 

31 juli  Jesse    8B  

04 aug  Maikel   8B  

05 aug  Stijn    8B  

07 aug  Noa    8A  

09 aug  Els    4  

10 aug  Daymian   3  

12 aug  Moustafa    7A  

14 aug  Mohammed    8B  

18 aug  Levi     1  

Traktaties  

Wanneer uw kind jarig is mag dit natuurlijk gevierd wor-
den in de groep. Wilt u de traktatie aan uw kind meegeven 
of afgeven bij de administratie? 
Helaas mogen ouder(s)/verzorger(s) niet mee naar binnen 
om de verjaardag te vieren in de groep. We zullen daarom 
foto’s maken en deze via Parro naar u versturen. 

Informatieavond  

In verband met de corona-maatregelen komt de informa-
tie avond van donderdag 28 augustus te vervallen. U krijgt 
de informatie over komend schooljaar per mail.  
Ook krijgen de ouder(s)/verzorger(s) van de groepen 3      
t/m 8 een uitnodiging voor de KOM-gesprekken. Deze 
vinden plaats van 31 augustus t/m 11 september. Daar-
mee willen we u in de gelegenheid stellen om kennis te 
maken met de leerkracht van uw kind en informatie met 
elkaar te delen over uw kind. 
De groepen 1 en 2 zijn aan het zoeken naar een passende 
invulling voor de informatie avond en huisbezoeken. 

Stickers gevraagd 

Op dit moment is er een actie bij de Jumbo waar je stic-
kers kunt sparen voor op een poster van Nederland of de 
wereld. In de praktijkgroep hebben we de 2 posters han-
gen. We hebben al een aantal stickers, maar we kunnen 
er nog meer gebruiken. 

Voor wie thuis nog stickers over 
heeft?!..... Wij houden ons aanbevolen. 

Hoera, het is een jongen!  

Juf Londema en haar man zijn de 
trotse ouders geworden van een zoon, Dani Fedde.   

Romy heeft er een broertje bij.  

Van harte gefeliciteerd met  jullie zoon en broertje. We 
wensen jullie veel geluk met elkaar.  

http://www.johanseckelommen.nl
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