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Vakanties en vrije dagen school-

Een mooi, passend gedicht in deze coronatijd

jaar 2020/2021
Vakantie:
Voorjaarsvakantie
Pasen
Koningsdag
Meivakantie
(incl. hemelvaart)
Pinksteren
Zomervakantie

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

Studiedagen team:
Woensdag
Donderdag
Dinsdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag

03-03-2021
01-04-2021
06-04-2021
26-04-2021
25-05-2021
07-07-2021

Vrije vrijdagen

Groep 1

Groep 2

Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli

05, 19
12, 26
16, 30
28
11, 25
09

12
05,19
09, 23
21
04, 18
02, 09

Eerder met pensioen
Beste ouders en verzorgers,

Nieuwe leerlingen
De komende weken mogen we een aantal nieuwe leerlingen verwelkomen; Noor gr.3, Djay gr. 5, Ty gr.5, Britt
gr. 5, Sophie gr. 6B, Dewi gr. 6B, Valentino int.gr. en
Noëlle int.gr.
Anouk en Raei (gr. 1) zijn al eerder bij ons op school gekomen; maandag 4 januari en donderdag
14 januari.
Wij wensen hen veel plezier op de
Johan Seckel.

Voor de kerstvakantie heb ik mijn vervroegd pensioen aangekondigd aan de collega’s. U bent vanzelfsprekend de volgende groep die ik informeer over mijn aanstaande pensionering.
Dit betekent dat ik aan het einde van dit schooljaar afscheid
neem als directeur van de SBO Johan Seckel.
Ik werk nog steeds met heel veel plezier aan de SBO Johan
Seckel.
Toch heb ik besloten eerder te stoppen met mijn werk als
directeur om zo, samen met mijn vrouw, meer tijd te kunnen besteden aan onze kinderen, kleinkinderen en hobby's.
Vriendelijke groet
Jan Otten - directeur
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Interview: Onderwijs tijdens lockdown periode Corona
Op onze website www.johanseckel.nl is een interview te
zien waar onze school ook haar bijdrage aan geleverd
heeft.
Dit interview is ook te zien op Ziggo kanaal 43 en KPN
1413.

Corona betekent nog steeds dat leerlingen niet naar
school kunnen. De leerkrachten bieden alle leerlingen
thuisonderwijs. Daarnaast zorgen wij in overleg voor
noodopvang. In de bijlage leest u meer hierover.

Het heet: Onderwijs tijdens de Corona lockdown periode.

Wie zijn er jarig (geweest)?

In het interview komt basisschool Het Koloriet, moeder en
dochter Ilse (ouder en leerling van onze school) en SBO
Johan Seckel in beeld.

15 jan

Julian

8B

16 jan

Aaron

3

16 jan

Mw. Leusink vrijwilliger

16 jan

Marissa

8A

17 jan

Jelle

1

17 jan

Levi

8A

19 jan

Damian

8A

21 jan

Lieke

6B

25 jan

Luuk

3

25 jan

Dex

3

26 jan

Tycho

7A

27 jan

Ilse

7A

Personeel
Juf Lippman is helaas geveld door Corona. Gelukkig zijn de
klachten momenteel niet ernstig. Zij is deze en volgende
week thuis in quarantaine.
Juf Bezoen is deze week begonnen met het opbouwen van
haar werkzaamheden. Zij hoopt de komende weken haar
taken weer volledig op te pakken.
Wij wensen hen beterschap en een goed herstel toe.
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