
Vakanties en vrije dagen  school-

jaar 2020/2021 

Trefwoord  

Thema:  De oren spitsen 

 

Horen doen we met onze oren. Deze week verkennen 

we de wereld van geluiden: wat doen die met ons? 

Wat betekenen ze voor de kinderen? Kunnen horen is 

belangrijk, het maakt contact en communicatie moge-

lijk met de wereld om ons heen. 

Het eerste Bijbelverhaal deze week gaat over Jezus die 

in de tempel van Jeruzalem onderwijs krijgt van Schrift-

geleerden. Maar deze leraren luisteren nu eens niet 

naar hun eigen stem maar naar de stem van hun leer-

ling. In het tweede Bijbelverhaal spitsen de mensen de 

oren als ze luisteren naar Johannes de Doper.  
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Vakantie: 

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:  
Woensdag  27-01-2021 

Woensdag 03-03-2021 

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 

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 

   

Een nieuw jaar   

 

 

 

 

 

Een mooie wens die je graag en met goede bedoelingen 

naar elkaar uitspreekt en vaak met een handdruk nog per-

soonlijker maakt. Een goede gewoonte, maar nu even niet. 

Corona zorgt nog steeds voor de nodige afstand. Gelukkig is 

het vaccineren begonnen en het einde in zicht. Dat betekent 

nog steeds een lockdown, thuis werken en thuis leren. Vol-

houden dus, geduld en omzien naar elkaar. Het team van de 

Johan Seckel wenst u een gezond en gezegend 2021. 

Deze week zijn de digitale lessen al goed begonnen. Bijna 

alle leerlingen hebben hun lesritme kunnen vinden. De 

juffen en meesters hebben dagelijks contact met de leer-

lingen over hun werk en vorderingen. U als ouders en ver-

zorgers wensen wij veel wijsheid, geduld en ook waardering 

in het begeleiden van uw kind bij de online lessen. 
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Nieuwe leerlingen       

Volgende week komen er twee nieuwe leerlingen op 
school; Djayden en Dylan. 

Djayden komt in groep 6A en Dylan komt in groep 6B. Wij 
wensen hen veel plezier op de Johan Seckel.  

http://www.johanseckelommen.nl


Wetenschap & Techniek lokaal  

Bij het lokaal van meester Ramerman wordt “het Podium” 
aangetrokken. We willen deze ruimte gebruiken als     
Wetenschap & Techniek lokaal. In de kerstvakantie heb-
ben we daarom al een wandje geplaatst, om de ruimte 
iets meer sfeer te geven. 

De komende weken zullen we verder aan de slag gaan om 
er een mooie ruimte van te maken.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de vakantie is  meester Bennemeer naar de Karwei 
in Ommen geweest. Hier heeft hij allerlei soorten gereed-
schap gekregen voor het nieuwe Wetenschap & Techniek 
lokaal. Karwei, ontzettend bedankt hiervoor.  

Thuiswerk voorbeeldrooster  

Het kan helpen om met een vast rooster te werken tijdens 
deze thuiswerkdagen. Juf van Leeuwen heeft een voor-
beeld van een thuiswerkrooster gemaakt. Dit voorbeeld is 
bijgevoegd bij deze Nieuwsflits.  

Wie zijn er jarig (geweest)?  

02 jan  Ahmad   gr. 8B  

04 jan  Levi   gr. 3  

05 jan  Sylvan    gr. Praktijkgroep 

06 jan  Esmee   gr. 6B  

06 jan  Leroy    gr. 8A  

06 jan  Nick    gr. 4  

07 jan  Giovanny   gr. 7A  

10 jan  Oliwia    gr. 7A  

10 jan  Silvester   gr. Praktijkgroep 

12 jan  Sem    gr. 7A  

13 jan  Meneer Brink  vrijwilliger 

14 jan  Demian   gr. 8B  

14 jan  Timotheüs   gr. 7A  
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