
Vakanties en vrije dagen  school-

jaar 2020/2021 

Trefwoord 

Thema:  Lief hebben 

 

Liefhebben kan zich op verschillende manieren laten 

zien. Welke manieren dat zijn, ontdekken de leerlingen 

deze week. 

 

In de Bijbelverhalen spelen Maria en Tomas  een be-

langrijke rol. Maria toont haar liefde voor Jezus door 

hem, zelfs na zijn sterven, aandacht te geven. Voor 

Tomas is het de fysieke nabijheid van Jezus die hij no-

dig heeft om verder te kunnen.  

 
Jaargang 20-21, nr. 14 

d.d. 08-04-2021 

 

   
 

Vakantie: 

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:  
Maandag  26-04-2021 

Dinsdag  25-05-2021 

Woensdag  07-07-2021 

Vrijdag 09-07-2021 

 

Vrije vrijdagen Groep 1 Groep 2 

   

April   16, 30  09, 23 

Mei    28  21 

Juni   11, 25  04, 18 

Juli     02 
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Personeel  

Juf van Marle is deze week met succes aan haar knie    

geopereerd. Zij herstelt inmiddels weer thuis. 

Juf Vibeke heeft enige tijd terug een hartoperatie onder-

gaan. Deze spannende operatie is gelukkig succesvol ver-

lopen. Ook juf Vibeke herstelt momenteel thuis. 

Wij wensen beiden een goed herstel toe en veel succes 

met revalideren.  

Tijdens de afwezigheid van juf van Marle neemt juf Sluyer 

haar taken en werkzaamheden over. 

Wie zijn er jarig (geweest)?  

27 mrt  Tieme    Praktijkgroep  
28 mrt  Bálint    Integratiegroep  
29 mrt  Juf Stappenbelt 5 
30 mrt  Juf Zandman  6A 
30 mrt  Taym     2  
03 apr  Zoë     4  
04 apr  Jenny     5  
06 apr  Dylano    4  
08 apr  Evy     7A  
10 apr  Mohamad    6B  
10 apr  Ize     7B  
12 apr  Jitse     6A  
12 apr  Meester Joosten 
15 apr  Luna     6A  
15 apr  Juf Salomons   Integratiegroep 
19 apr  Kevin     6B  
19 apr  Dylana    1  
20 apr  Joost     7B  
20 apr  Chelsey    4  

Gezocht…….  

Mocht u nog emmertjes, schepjes, zeefjes 
of andere spullen voor het spelen in de 
zandbak over hebben, dan kunnen wij dit 
op school goed gebruiken.  

U mag deze in leveren bij juf Tijs, groep 1 

Toetsen en opbrengsten  

De toetsweken zijn voorbij. De leerlingen hebben goed 

hun best gedaan en meestal goede resultaten geboekt. 

Dat is zeker een groot compliment voor de leerlingen en 

ook voor het team. U bent hierover geïnformeerd en 

heeft met de leerkracht kunnen spreken over de ontwik-

keling van uw zoon of dochter. 

Voor de schoolverlaters is hiermee het eindadvies vastge-

steld en zijn de leerlingen in overleg met de ouders inmid-

dels aangemeld bij een school voor voortgezet onderwijs 

in de regio.  

http://www.johanseckelommen.nl
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Hulp gezocht ! 

Wij zijn op zoek naar handige mensen! 

Misschien voelen veel ouders zich nu aangesproken, daar-
om even wat meer duidelijkheid. 

Voor school willen wij graag een tegelpad van het trottoir 
naar de deuren.  

Door de Coronaregels komen de leerlingen daar binnen 
en gaan ze ook weer zo naar buiten. 

Dit bevalt zo goed dat we het straks, als alles weer mag, 
ook zo willen laten. 

Wie wil en kan ons helpen om deze paadjes aan te leggen. 

Daarnaast zijn we ook op zoek mensen die ons willen hel-
pen met het lijmen van een tegelbank voor het buitenlo-
kaal aan de voorzijde van de school.  

Bent u het misschien zelf of weet u iemand die dat heel 
goed kan (familie, kennissen, buren of.........) 

Of misschien heeft u wel een bedrijf die wat voor ons kan 
regelen. 

Neem dan contact met ons op en dan kunnen we samen 
kijken naar de mogelijkheden. 

Wij wachten vol spanning af! 

Audit  

Stichting Aquila heeft dit schooljaar een opgeleid au-

ditteam gericht op interne kwaliteitsanalyse van de scho-

len. 

Op 23 maart is dit auditteam onder leiding van een exter-

ne deskundige op de Johan Seckel geweest voor een ana-

lyse van de onderwijskwaliteit: wat gaat goed, wat kan 

beter, wat moet beter. De auditoren hebben zich gericht 

op twee belangrijke thema’s: zich top ontwikkeling en 

didactisch handelen. Hiervoor hebben de auditoren ter 

voorbereiding documenten (zoals schoolplan, schoolgids, 

groepsplannen, opbrengsten en extra ondersteuning)  

bestudeerd. Zij hebben die dag lessen in de groepen bijge-

woond en gesprekken met leraren, zorgteam en directie 

gevoerd. Binnenkort krijgen wij een verslag van de bevin-

dingen. De aanbevelingen vormen een uitgangspunt voor 

verbetering van ons onderwijs. 

Thema: Jonge dieren  

In groep 1-2 werken wij over jonge dieren. Mocht u thuis 
nog jonge dieren hebben en het leuk vinden om deze aan 
ons te laten zien op school. Dan horen wij graag van u.  

Alvast bedankt voor de moeite.  

Actie kiwistickers  

Voor de periode van het thuisonderwijs zijn we druk ge-
weest met het sparen van de kiwistickers. Hiervan hadden 
we er uiteindelijk 600!! Met al deze stickers hebben we 
gespaard voor ballen. Deze ballen zijn nu binnen geko-
men. Dit zijn er 40 en hier zijn we erg blij mee. Inmiddels 
ligt er in elke klas een bal om te gebruiken. Iedereen be-
dankt voor het sparen.  

Studiedagen  

Het team heeft rond Pasen twee studiedagen gehouden. 

Tijdens deze dagen zijn de volgende onderwerpen uitge-

werkt en gepresenteerd: 

• eigen evaluatie van onze onderwijskwaliteit aan de 

hand van kwaliteitskaarten; 

• reflectie op de uitkomsten van de Audit; 

• afstemmen van communicatie via Nieuwsflits, Par-

ro, mail en website; 

• starterscursus Effectieve Directe instructie 

(effectief lesgeven); 

• analyse van de groeps- en schoolopbrengsten tech-

nisch lezen, begrijpend lezen, spelling, woorden-

schat en rekenen; 

• formatieplan 2021-2022 (personeelsplan); 

• werkverdelingsplan 2021-2022 (inzet personeel); 

• groeps- en leerlingenbesprekingen gedrag (SEO). 

 

Afgelopen dinsdag heeft het team kennis kunnen maken 

met de nieuwe directeur Tom Odink. Na een voorstelron-

de heeft Tom verschillende presentaties en workshops 

bijgewoond en in gesprekken collega’s wat beter leren 

kennen.  

Juf Brink is geslaagd 

Juf Brink is geslaagd voor haar opleiding cultuurbegelei-
der. Wij feliciteren haar met haar diploma.  
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