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Vakanties en vrije dagen schooljaar
2021-2022

Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasweekend
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

27-12-2021 t/m 07-01-2022
21-02-2022 t/m 25-02-2022
15-04-2022 t/m 18-04-2022
25-04-2022 t/m 06-05-2022
26-05-2022 t/m 27-05-2022
06-06-2022
18-07-2022 t/m 26-08-2022

Studiedagen 2021-2022
24 november 2021
6 december 2021
26 januari 2022
28 februari 2022
30 maart 2022
7 juni 2022
8 juni 2022
13 juli 2022
Vrije vrijdagen groep 1 en groep 2

November
December
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli

Groep 1
12, 26
10, 24
14, 28
11
4, 18
1, 22
20
10, 24
8

Groep 2
5, 19
3, 17, 24
21
4, 18
11, 25
8
13
3, 17
1

Kind op Maandag
Na de zomer zijn we begonnen met de verhalen over
Jakob en Esau. In de komende periode lezen we de
laatste verhalen in die serie. Jakob gaat terug naar
Esau, de broer waar hij eerder voor gevlucht is. Onderweg voert hij een strijd, maar uiteindelijk blijken Jakob
en Esau sterk genoeg om zich met elkaar te verzoenen.
Daarna volgen de verhalen over Jozef en zijn broers.
Het zijn prachtige verhalen, waarin veel herkenbare
dingen gebeuren. Er is iemand die zich bijzonder voelt,
anderen zijn jaloers. De broers van Jozef verkopen hem
als slaaf naar Egypte. Maar zijn dromen zijn nog niet
voorbij: In Egypte wordt hij onderkoning en uiteindelijk
komen die zelfde broers bij hem graan kopen. Net als
bij het verhaal van Jakob en Esau heeft ook hier de
vergeving het laatste woord. Zo laten de verhalen zien
hoe mensen samen verder kunnen, ook als er erge dingen gebeuren. Én de verhalen maken duidelijk dat
mensen er ook in hun ellende niet alleen voor staan:
Jozef vertelt dat God steeds bij hem is geweest, ook
toen hij in de put zat en in de gevangenis.

Het thema van deze periode is ‘In je dromen!’. Met de
kinderen verkennen we welke dromen zij zelf en anderen kunnen hebben. In je dromen kunnen fantastische
dingen gebeuren, die je overdag misschien niet voor
mogelijk houdt. Er kunnen ook heftige dingen gebeuren, waarvan je later blij bent dat het ‘maar een droom
was’. Zo kunnen dromen iets laten zien van wat je fijn
vindt en waar je bang voor bent.

Week van de Mediawijsheid
Tijdens de Week van de Mediawijsheid doen de leerlingen
van groep 7B en 8A mee aan MediaMasters. Met deze
serious game maken de kinderen spelenderwijs kennis
met de kansen en gevaren van media. In de klas en thuis
gaan zij aan de slag met verschillende opdrachten over
onderwerpen, zoals: WhatsApp, privacy, cybercriminaliteit en nepnieuws. De klas die de meeste bits (punten)
scoort, mag zich de ‘meest mediawijze klas van Nederland’ noemen én wint mooie prijzen. MediaMasters is een
onderdeel van de Week van de Mediawijsheid. Dit jaar
draait de #WvdM om de vraag: hoe houden we het samen
sociaal online? Door heel het land vinden in buurthuizen,
bibliotheken en scholen verschillende activiteiten plaats.
Kijk voor meer informatie en activiteiten op
www.weekvandemediawijsheid.nl.
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Wie zijn er jarig (geweest)?
01 nov

Daan

Int.gr.

03 nov

Djayden

7A

03 nov

Dylan

7A

07 nov

Bas

6

08 nov

Devon

2

09 nov

Koen

4

09 nov

Hristo

5/6

10 nov

Mart

6

11 nov

Sophie

7A

17 nov

Bram

8B

19 nov

Anouk

1

19 nov

Dewi

7A

20 nov

Juf van Marle

praktijkgroep

22 nov

Juf Tijs

1

26 nov

Johan

8B

29 nov

Juf Londema

8A

Nationaal schoolontbijt
Bijna 500.000 kinderen uit heel Nederland ontbijten deze
week een keer op school om meer te leren over het belang van een gezond ontbijt als goede start van de dag. In
aanloop naar deze week is onderzoek gedaan naar het
ontbijtgedrag van kinderen; hier blijkt uit dat 96% van de
kinderen wel ontbijt doordeweeks, maar 43% registreert
niet wat er gegeten wordt door afleiding van tv, iPad of
telefoon.
Ook de Johan Seckel heeft meegedaan. Vanmorgen heeft
elke groep met de leerlingen in de klas ontbeten. Het was
erg lekker!

ANWB Streetwise
Afgelopen maandag is ANWB Streetwise bij ons op school
geweest. Het was een leuke en leerzame dag.
In groep 1 en 2 hebben de leerlingen onder andere geleerd hoe je de gordel in de auto draagt. Op de foto zie je
wat goed en fout is en waarom.
“

Bezoeken scholen Voortgezet Onderwijs

Omdat ouders niet altijd op de hoogte zijn wat precies de
regels zijn voor het dragen van een gordel is er bij deze
Nieuwsflits een artikel hierover bijgevoegd.

Voor groep 8 breekt een drukke tijd aan, want de open
dagen van het Voortgezet Onderwijs beginnen weer. De
kinderen en hun ouders zijn in deze tijd druk bezig met de
schoolkeuze. Welke school past het beste?
Niet alleen kunnen de ouders en de leerlingen de scholen
bezoeken, de scholen komen ook bij ons op school om
voorlichting te geven! Afgelopen week was het Vechtdal
College Dedemsvaart op school met een presentatie, aankomende week is het de beurt aan het Vechtdal College
Ommen.
Kortom veel indrukken en informatie om uiteindelijk een
goede keuze te maken voor de vervolgschool! Ouders en
kinderen: Veel plezier!!!
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