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Vakanties en vrije dagen schooljaar
2021-2022
Voorjaarsvakantie
Paasweekend
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

Beste ouders en/of verzorgers,
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
26 januari 2022
28 februari 2022
30 maart 2022
7 juni 2022
8 juni 2022
13 juli 2022

We zijn weer begonnen. Wat was het fijn om alle leerlingen weer te mogen verwelkomen afgelopen maandag!
In het nieuwe jaar is juf van der Maat weer begonnen na
haar zwangerschapsverlof. Juf Supheert heeft haar uren
uitgebreid na de vakantie en is steeds meer herstellende.
Voor de vakantie hebben we afscheid genomen van Linda
Oostelaar van Centrum2spraak. Haar collega’s Nieske en
Lotte van Centrum2spraak blijven de individuele behandelingen doen. Liesbeth Roossien neemt de groepslogopedie
over.
In de vakantie is er hard gewerkt in de school. Zo zijn de
plafondplaten van diverse lokalen vervangen voor nieuwe
frisse plafondplaten en is er led verlichting in deze lokalen
gekomen. In de komende periode worden de overige lokalen nog voorzien van nieuwe verlichting en plafondplaten. Daarnaast is er in diverse kantoren de vloerbedekking
vervangen voor pvc vloeren.

Vrije vrijdagen groep 1 en groep 2

Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli

We zijn weer begonnen

Groep 1
14, 28
11
4, 18
1, 22
20
10, 24
8, 15

Groep 2
21
4, 18
11, 25
8
13
3, 17
1, 15

Gezond eten
Schoolbreed valt het op dat er voor in de ochtendpauze steeds vaker ongezond eten mee wordt gegeven.
Fruit en groentes zijn belangrijk en gezond voor kinderen. Kinderen halen hier energie uit.

We staan weer voor een nieuw jaar, we hebben er weer
zin in en we hebben het gemist, dit merken we ook aan de
leerlingen.
Schouderklopje
Ik wist niet dat
Ik het zo zou missen
De groep en ons lokaal
Dat ik er zelfs wel van baal
Als alles wat ik doe
Plotseling stopt
En niemand meer
Op je schouder klopt
Of zegt: “Wat heb je
Dat goed gedaan.
Zullen we er dit jaar
Samen voor gaan?”
Ik wist het niet
Tot we de school
Weer binnenkwamen
Maar het allerliefste
Ben ik toch echt sámen
Samen met de klas
Om te groeien en te leren
Bedankt dus voor alles
Wat ik nu zó kan waarderen

Wilt u uw kind voor de ochtendpauze een stuk fruit of
groentes willen meegeven?
We wensen iedereen een fantastisch en gezond 2022!
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Wie zijn er jarig?
12 jan
13 jan
14 jan
16 jan
17 jan
21 jan
21 jan
25 jan
26 jan
27 jan
01 feb
01 feb
03 feb
03 feb
05 feb
06 feb
06 feb
07 feb
10 feb
14 feb

Sem
Meneer Brink
Timotheüs
Mevrouw Leusink
Jelle
Djarno
Lieke
Dex
Tycho
Ilse
Stef
Nova-Lee
Juf van Leeuwen
Cyrill
Lotte
Willem
Mevrouw den Hollander
Simon
Tess
Meester Staal

Nieuwe leerlingen
gr. 8A
vrijwilliger
gr. 8A
vrijwilliger
gr. 2
gr. 3
gr. 7B
gr. 4/5
gr. 8A
gr. 8A
gr. Praktijkgroep
gr. 7A
orthopedagoog
gr. 4/5
Praktijkgroep
gr. 3
vrijwilliger
gr. 4
gr. 1

Groene schoolplein
Voor de vakantie hebben we een watertafel over kunnen nemen van Het Koloriet. We zijn hier erg blij mee.
In het voorjaar willen we deze een mooie plek geven
op het plein en verder aansluiten. Een mooie aanvulling op ons prachtige plein!

Na de vakantie hebben wij drie nieuwe leerlingen mogen
verwelkomen:
Karam
Lotte
Joris

groep 1
groep 3
groep 3

Wij wensen jullie een fijne tijd op de Johan Seckel.

Mondkapjes
Voor de leerlingen uit de bovenbouw is het verplicht een mondkapje te dragen wanneer zij door
de school lopen. Wij merken dat veel leerlingen
hun mondkapje vergeten. Wilt u uw kind een
mondkapje meegeven naar school?

Noord– Zuidpool in groep 1-2
Het nieuwe thema is Noord- en Zuidpool in de kleuterklassen.
In groep 1 is een ware ijsbaan ontstaan en in groep 2
zijn allemaal mooie spelletjes.

Parkeren auto’s bij het ophalen van leerlingen
Ouders of anderen die de kinderen komen halen om
12.15/ 15.00 uur kunnen beter wat later bij school komen. Dit voorkomt een opstopping van taxi's en auto's
bij school.
Een paar minuten later, 5 of 10, geeft veel ruimte.
De meeste taxi's zijn dan weg en de auto's kunnen dan
in de parkeerhaven staan.
Let op dat u niet op de inritten van de buren gaat staan
of draaien!
Wilt u de volgende route rijden bij het halen en brengen:
Schapenallee—via Wilhelminastraat—naar De Schammelte.
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