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Vakanties en vrije dagen schooljaar 2020/2021

Thema: voelen en denken

Vakantie:
Pasen
Koningsdag
Meivakantie
(incl. hemelvaart)
Pinksteren
Zomervakantie

02-04-2021 t/m 05-04-2021
27-04-2021
03-05-2021 t/m 14-05-2021
24-05-2021
09-07-2021 t/m 20-08-2021

Kinderen worden zich ervan bewust dat we behalve
ons verstand ook ons gevoel inzetten als we voor keuzes komen te staan. Ze ontdekken hoe het inzetten van
ons gevoel het leven kan verrijken. Ze komen erachter
dat gevoel kan helpen, maar ook in de weg kan zitten.
En dat het soms goed is je verstand te gebruiken.
In de Bijbelverhalen gaat het over Jezus die op sabbat
iemand geneest. Hij doet dat in de geest van de wet.
De schriftgeleerden maken een andere keuze en volgen
de wet naar de letter. Wanneer Jezus een blinde geneest, kunnen de Schriftgeleerden er met hun verstand
niet bij, ze begrijpen het niet. De man die eerder blind
was weet het wel: mij is iets goeds overkomen!

Studiedagen team:
Donderdag
Dinsdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Vrijdag

Trefwoord

01-04-2021
06-04-2021
26-04-2021
25-05-2021
07-07-2021
09-07-2021

Vrije vrijdagen

Groep 1

Groep 2

Maart
April
Mei
Juni
Juli

12, 26
16, 30
28
11, 25

05,19
09, 23
21
04, 18
02

Nieuwe leerlingen
Deze week hebben wij een nieuwe leerling mogen verwelkomen in groep 2 bij juf Bennemeer en juf Zwanepol.
Wij wensen hem veel plezier op onze school.
Aanstaande maandag begint er een nieuwe leerling in de
praktijkgroep. Ook hem wensen
we een fijne tijd op de Johan Seckel.

Wie zijn er jarig (geweest)?
02 mrt

Jeen

gr. 4

03 mrt

Juf Bezoen

conciërge

07 mrt

Noor

gr. 3

08 mrt

Charyda

gr. 6A

09 mrt

Gerwin

gr. 6B

11 mrt

Marc

gr. 6A

13 mrt

A-Jay

gr. 4

18 mrt

Juf Bennemeer

gr. 2

23 mrt

Elize

gr. 6A
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Schoolfruit

Deze week krijgen de leerlingen waspeen, rettich en
perzik. Rettich is een langwerpige, witte grote wortel. De
smaak lijkt op die van radijs. De groente kan voor kinderen
nieuw zijn, een echte proefuitdaging!

Rapporten en schooladviezen
De leerlingen hebben de afgelopen weken hun best gedaan om de toetsen voor taal en rekenen goed te maken.
De toetsresultaten zijn over het algemeen uitstekend! Een
groot compliment voor de leerlingen. U als ouders/
verzorgers en de leerkrachten hebben een goede bijdrage
geleverd in de begeleiding en ondersteuning van de leerlingen. En dat hebben we gevierd met de leerlingen, met
u en het team.
De groeps- en leerlingenbesprekingen zijn bijna klaar, de
rapporten zijn in de maak en binnenkort bent u in de gelegenheid om de resultaten te bespreken met de leerkracht.
Voor de schoolverlaters geldt dat de schoolkeuze, de
schooladviezen en de onderwijskundige rapporten voor
aanmelding bij het voortgezet onderwijs rond deze tijd
klaar moeten zijn.
Een hele klus en een (gezond) spannend vooruitzicht.

Personeel
Juf Meijer is afgelopen woensdag
officieel geslaagd als ‘leraar basisonderwijs’. Haar studie liep door
de Corona ruim een half jaar vertraging op bij Hogeschool Windesheim. Juf Meijer was voor ons
altijd al een bekwame collega,
maar nu is zij officieel een echte
Pró! Van harte gefeliciteerd!
Juf van Marle is weer hersteld en heeft de afgelopen weken haar taken weer kunnen oppakken. Komende week
ondergaat juf van Marle een reeds geplande kijkoperatie
aan haar knie. Zij zal hierdoor een aantal weken nodig
hebben om te herstellen. Wij wensen haar succes, beterschap en alvast een goed herstel.
Meester Nijhuis is deze week weer begonnen na een periode ‘geboorteverlof’. Meester Nijhuis startte deze week
met het in ontvangst nemen van een mooi kraampakket
van het team.

Vacature nieuwe directeur Johan Seckel
De werving en selectie is in februari gestart. De sollicitatiegesprekken vinden plaats in maart. Wij hopen dat de
sollicitatiecommissie een goede opvolger kan vinden.
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