
Vakanties en vrije dagen  school-

jaar 2020/2021 

Geluk 

Voor mij is geluk 

de wind om mijn oren, 

de zon in de lucht 

en languit in ‘t gras. 

Voor mij is geluk  

de stilte te horen, 

om zo te ontdekken  

hoe het ooit was. 

 

Voor mij is geluk 

het leven te delen, 

een hand in mijn hand 

en samen op pad. 

Voor mij is geluk 

mijn huisdier te strelen 

en zacht te fluisteren: 

‘jij bent mijn schat’. 

 

Voor mij is geluk 

om vrede te maken, 

de hoop dat het kan 

die wil ik niet kwijt. 

Voor mij is geluk 

de ruzies te staken, 

om muren te slechten, 

stoppen met strijd. 

Om liefde te geven, 

nu en altijd! 
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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:  
Donderdag  01-04-2021 

Dinsdag  06-04-2021 

Maandag  26-04-2021 

Dinsdag  25-05-2021 

Woensdag  07-07-2021 

Vrijdag 09-07-2021 

 

Vrije vrijdagen Groep 1 Groep 2 

Februari  05, 19  12 

Maart   12, 26  05,19 

April   16, 30  09, 23 

Mei    28  21 

Juni   11, 25  04, 18 

Juli     02 
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Wijziging studiedagen      

De studiedag van woensdag 3 maart vervalt. De leerlingen 
gaan deze dag gewoon naar school. De studiedag van 27 
januari kon niet doorgaan i.v.m. de coronamaatregelen. 
Deze studiedag is verplaatst naar vrijdag 9 juli. De leer-
lingen zijn deze dag vrij.  

Scholen weer open!       

De scholen mogen weer open!! 

Het team van de SBO Johan Seckel is blij maandag a.s. 
weer alle leerlingen te mogen verwelkomen.  

In de bijgevoegde brief leest u meer over de maatregelen 
die wij genomen hebben. 

http://www.johanseckelommen.nl


Tot snel !!  

 

Wie zijn er jarig (geweest)?  

01 feb  Stef    gr. 4 

01 feb  Nova-Lee   gr. 6A  

04 feb  Ali    gr. 2  

04 feb  juf van Leeuwen 

05 feb  Lotte   Praktijkgroep  

06 feb  Willem   gr. 2  

07 feb  Simon    gr. 3 

11 feb  Mara    gr. 5  

11 feb  Chris    gr. 2 

11 feb  Senna    gr. 8A  

12 feb  Gijs    gr. 5  

16 feb  Rosa    gr. 4  

17 feb  Lonneke   Integratiegroep  
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Laptop maandag mee naar school!! 

Een aantal leerlingen heeft de afgelopen weken een laptop    

van school in bruikleen gehad.  

Nu de scholen maandag weer open mogen vragen wij u de 

laptop  maandag  mee naar school te geven.  De laptop 

mag ingeleverd worden bij de administratie of bij de leer-

kracht.  

http://www.johanseckelommen.nl

