Jaargang 20-21, nr. 2
d.d. 03-09-2020

Agenda

Trefwoord
Thema: respecteren

08-09-2020: Schoolreisje gr 4 t/m 7, integratiegroep
en praktijkgroep

Vakanties en vrije dagen schooljaar
2020/2021
Vakantie:
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Koningsdag
Meivakantie
(incl. hemelvaart)
Pinksteren
Zomervakantie

12-10-2020 t/m 16-10-2020
21-12-2020 t/m 01-01-2021
22-02-2021 t/m 26-02-2021
02-04-2021 t/m 05-04-2021
27-04-2021
03-05-2021 t/m 14-05-2021
24-05-2021
12-07-2021 t/m 20-08-2021

In de Bijbelverhalen leidt Mozes het volk door de woestijn. Na de verschrikkingen in Egypte is de woestijn
eerst een goede plek. Maar als er geen drinken en geen
eten is, moppert het volk. Ze tonen weinig respect voor
Mozes en God.

Begintijd school
We gaan al weer drie weken naar school en merken dat
er leerlingen zijn die wel erg vroeg op school komen.

De kinderen zijn vanaf 8.15 uur welkom op school.
Wanneer zij eerder zijn moeten zij buiten wachten, ook
als het regent.

Studiedagen team:
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Donderdag
Dinsdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag

Deze week verkennen wij het begrip respect. Waarom
of wanneer verdient iemand respect? Wat gebeurt er
als er geen respect is?

07-10-2020
18-11-2020
27-01-2021
01-04-2021
06-04-2021
26-04-2021
25-05-2021
07-07-2021

Wij willen u dan ook vragen uw kind niet te vroeg te brengen of naar school te laten gaan.

Wie zijn er jarig (geweest)?

Vrije vrijdagen

Groep 1

Groep 2

September
Oktober
November
December
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli

11,25
09, 30
13, 27
11
08, 22
05, 19
12, 26
16, 30
28
11, 25
09

04, 18
02, 23
06, 20
04, 18
15, 29
12
05,19
09, 23
21
04, 18
02, 09

22 aug
22 aug
25 aug
26 aug
27 aug
29 aug
02 sep
03 sep
04 sep
06 sep
12 sep

Reno
Esra
Frank
Jamilla
Senne
Ruben
David
Riley
Amber
Annemarie
Gabriel

groep
3
2
6A
7B
Praktijkgroep
3
7A
5
7B
6A
2
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Gymlessen

Gevraagd….

Kleding en douchen:

Voor de praktijkgroep zijn we op zoek naar overalls in de
maten 146-152 (3x), 176 (3x) en naar laarzen maat

De leerlingen moeten gymkleding aan om mee te doen
met de gymlessen. De gymkleding bestaat uit een (kort)
shirt en een (korte) broek. Het beste is dat uw kind ook
sportschoenen aan heeft. Dit is beter voor de persoonlijke
hygiëne en voor het bezeren van de voeten aan toestellen
of als er per ongeluk een andere leerling op gaat staan. De
zolen mogen geen strepen achter laten op de vloer.

31 (1x) / 38 (1x) / 40 (1x) / 41 (1x).
Wie heeft er nog wat thuis liggen voor ons?

Na de gymles is het douchen verplicht. Wilt u uw kind
daarvoor een handdoek meegeven?
Blessures:
Het kan natuurlijk voorkomen dat uw kind een blessure
heeft waardoor hij/zij niet kan gymmen. Wilt u mij
(meester Doosje) dan een mailtje sturen met de reden?

Schoolreisje

Uit ervaring weet ik dat het vaak mogelijk is dat een leerling een deel van de gymles gewoon mee kan doen. Een
voorbeeld: een leerling heeft wat last van een been en
kan daardoor niet rennen. De leerling kan dan waarschijnlijk wel een rustig spel meedoen of bijvoorbeeld schommelen. Zo doet de leerling toch mee aan het sociale aspect van de les en zit hij/zij niet aan de kant op de bank. Ik
heb genoeg ervaring om te zien of bepaalde activiteiten
dan niet lukken. Mocht dat zo zijn dan stopt de leerling
uiteraard met de gymles.

Vorig schooljaar is het schoolreisje helaas niet doorgegaan. Voor de zomervakantie hebben wij laten weten dat
zodra wij in september een mogelijkheid hebben toch nog
op schoolreisje te gaan naar Avonturenpark Hellendoorn. Wij zijn blij dat we a.s. dinsdag 8 september op
schoolreisje naar Avonturenpark Hellendoorn mogen. We
weten dat dit kort dag is, maar het is fijn dat we
dit ondanks alle corona maatregelen toch hebben kunnen
realiseren.

Meester Doosje

We gaan er een gezellige dag van maken !!

Meer informatie over het schoolreisje staat in de mail die
u inmiddels ontvangen heeft.

Telefoonnummers
Het gebeurt regelmatig dat wij ouders niet per telefoonkunnen bereiken . Dit is vooral vervelend wanneer er een
leerling ziek is en naar huis wil.
Wilt u er voor zorgen dat de juiste telefoonnummers
bekend zijn bij de administratie?
administratie@johanseckelommen.nl

SBO Johan Seckel • De Schammelte 3 • 7731 BL • Ommen • Tel:0529-451792 • website: www.johanseckelommen.nl

