
Vakanties en vrije dagen  school-

jaar 2020/2021 

Trefwoord 

In de eerste week van het thema ‘voelen’ kijken we 

wat voelen in de zin van tasten en aanraken met je 

doet. Het voegt iets toe aan de manier waarop je met 

je omgeving, mensen en dingen in contact staat.  

 

In de Bijbelverhalen legt Jezus kinderen de handen op, 

de tastbare bevestiging dat het kleine en kwetsbare 

belangrijk is in de gemeenschap. Hij geneest melaatsen 

bij wie niemand dichtbij durft te komen; zij kunnen 

weer meedoen in de samenleving. 
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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  09-07-2021 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  19   

Maart   12, 26  05,19 

April   16, 30  09, 23 

Mei    28  21 

Juni   11, 25  04, 18 

Juli     02 
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Even voorstellen  

Hallo! 
Mijn naam is Maureen Oving, ik ben 25 jaar 
en woon in Slagharen. Ik zal de komende 
periode tot aan de zomervakantie stagelopen 
bij logopedist juf Stoter. Dit zal op de maan-
dag, dinsdag en donderdag zijn. Ik kijk er erg 
naar uit om de kinderen te leren kennen en ze te helpen 
met de kennis die ik de afgelopen jaren op school heb 
opgedaan. 
Wie weet, tot ziens op school! 

Personeel      

Hoera! Het is een meisje. 

Meester Nijhuis en zijn vrouw zijn de trotse ouders gewor-

den van dochter Yana Daphne.  Yana is geboren op 6 fe-

bruari.  Wij wensen hen heel veel geluk.  

Juf van Marle is geopereerd. Op dit moment is zij herstel-

lende van de operatie. Gelukkig gaat het al weer de goede 

kant op. We wensen haar nog sterkte met het herstel en 

hopen haar gauw weer op school te zien.  

Wie zijn er jarig (geweest)?  

23 feb  Desteney   gr. 6B  

25 feb  Sil   gr. 8A  

27 feb  Ty    gr. 5  

27 feb  Arjan    gr. 7A  

27 feb  Flynn    gr. 2  

28 feb  Britt    gr. 5  

http://www.johanseckelommen.nl


Week van de Lentekriebels 

Aankondiging: 

Ook dit schooljaar doen wij als school mee met de ‘Week 

van de Lentekriebels’. Dit jaar is dat in de week van 15 

maart-19 maart. In die week zullen alle groepen aandacht 

besteden aan weerbaarheid, relaties en seksualiteit. U 

kunt hierover meer informatie vinden op: 

www.seksuelevorming.nl 
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Halen en brengen 

Beste ouders/verzorgers, 
 
Wij willen u vragen als u uw kind brengt tussen 
08.20/08.30 uur en ophaalt om 14.50/12.05 uur of u dan 
als volgt wilt rijden:  
 
-Schapenallee  via - Wilhelminastraat 
naar -De Schammelte (sbo Johan Seckel).  
 
Op deze manier hopen wij dat er minder opstoppingen 
zijn.  
Alvast bedankt voor uw hulp.  

Sneeuwpret  

Wat waren wij in groep 1 blij afgelopen week. We moch-

ten weer echt op school zijn en er was sneeuw! ⛄️  

Op de foto zijn wij sneeuw aan het  verven. 

http://www.johanseckelommen.nl

