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Agenda  

voor de komende periode 
 

 

Een jaarkalender met activiteiten publiceren we op dit moment niet. In 

deze corona-tijd moeten we iedere activiteit regelmatig opnieuw tegen 

het licht houden. Een activiteitenkalender is daarom moeilijk te geven.  

 
 

Schoolkamp 
 
Het schoolkamp stond gepland in de week voor de herfstvakantie. We 

hadden inmiddels een aangepaste invulling 

bedacht, maar gezien de recente maatregelen 

bij de Corona-pandemie hebben we besloten 

ook daarvan af te zien.  

In het voorjaar gaan we kijken naar 

mogelijkheden voor een mooi alternatief! 

 
 

Typelessen 
 
De typelessen gaan a.s. vrijdag weer van start. Had u 
uw zoon of dochter willen opgeven, maar is dat er bij 
in geschoten… Dit kan nog!      Schrijf je in via: 
http://www.rapidotypen.nl/inschrijfformulier/  
 
 
 

 

Informatie op internet: www.johan-frisoschool.nl 
Algemeen contact via e-mail: info@johan-frisoschool.nl 

Directeur Wouter van de Hoef: directie@johan-frisoschool.nl  
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Beste ouders, 

 

Het lijkt me goed om na de persconferentie van afgelopen maandag, 

nog even op een rijtje te zetten wat er van u en ons wordt verwacht.  

De boodschap van premier Rutte was dat de huidige beperkingen 

onvoldoende effect hebben en aangescherpt moeten worden. 

 

Voor het onderwijs zijn geen aanvullende 

maatregelen getroffen. Toch willen we alles 

doen om het Coronavirus buiten onze school 

te houden. Uw en onze veiligheid en die van 

onze kinderen staat bovenaan. 

 

Wat betekent dat voor ons?  

 

Er vinden geen live gesprekken meer plaats op school, tenzij dat de 

directeur dat noodzakelijk acht. 1,5m wordt te allen tijde gehandhaafd. 

Kennismakingsgesprekken met nieuwe ouders gaan wel door, binnen de 

gestelde regels. 

 

Voor schooltijd mag u de school niet betreden. Ook het zwaaien voor de 

ramen van sommige lokalen willen we afraden. Alleen de ouders van de 

kleutergroepen mogen het plein op om hun kind weg te brengen. Alle 

andere ouders wachten buiten het schoolplein. Als het mogelijk is brengt 

u uw kind niet naar school en gaat het ook zelfstandig weer naar huis. 
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Wat zijn de regels rondom thuisblijven? 

 

De regering geeft de volgende regels: 

Kinderen op de kinderopvang of in het basisonderwijs moeten 

thuisblijven als: 

 - Het kind een huisgenoot is van iemand die Corona heeft. 

- Het kind klachten heeft die passen bij Corona en een contact is 

van iemand die Corona heeft. 

- Het kind koorts en/of last van benauwdheid en/of (meer dan 

incidenteel) hoesten heeft. Het kind blijft thuis totdat de klachten 

24 uur over zijn. Het kind hoeft niet getest te worden, tenzij het 

ernstig ziek is. Neem dan contact op met de huisarts. 

- Het kind in huis woont bij iemand die naast milde klachten ook 

koorts heeft en/of benauwd is. Iedereen blijft dan thuis totdat de 

uitslag van de test bekend is. 

 

Kinderen mogen dus wel naar school als zij alleen verkoudheidsklachten 

(zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) hebben, tenzij 

bovenstaande punten van toepassing zijn. 

 

Het is voor u en ons een vreemde periode en we zouden dit graag 

allemaal anders zien. Ik hoop en reken op uw medewerking waardoor 

we de gewone lessen zoveel mogelijk ook in de komende 

weken/maanden door kunnen laten gaan. 

 

 

Hartelijke groet, namens het team, 

Wouter van de Hoef  

Directeur Johan Frisoschool 

 

 

 

 

 

Schooltuinoogstavond en soep maken (Zuid)  

 
Woensdag 23 september was het tijd om te oogsten in de schooltuin op 

zuid.  

Helaas kon er door corona geen gemeenschappelijke oogstavond 

gehouden worden.  

 

Daarom namen dit jaar enkele schooltuincommissieleden het oogsten 

van de groenten uit 

de tuintjes voor hun 

rekening. Tijdens 

de pauze kregen we 

ook nog hulp van 

wat kinderen bij het 

plukken van de 

appels en peren. 

Met zoveel 

helpende handjes 

was al dat werk 

snel gepiept! 

 

We waren blij 

verrast dat onze tuin na zo’n korte werkperiode en zoveel droogte toch 

een hele  mooie opbrengst had! Dit hebben we mede te danken aan een 

aantal lieve mensen die dichtbij school wonen die in de zomervakantie 

kwamen sproeien.  

 

Er werden bakken vol gevuld met prei, koolrabi, aardappels, snijbiet, 

pompoenen, bietjes, courgettes en tomaatjes. En ook appels en peren 

dus. 

 

Als extraatje werd ons ook nog een gratis groentepakket aangeboden 

door boerderij De Hoge Born. Erg fijn! 

 



 

 

 

Later die week hebben de kinderen in de huidige groepen 3 en 6, die 

afgelopen seizoen zo hard gewerkt hebben in de tuin, van de geoogste 

groenten soep gemaakt. Het rook heerlijk in de school.  

 

De soep was 

een groot 

succes!  

 

 

We willen 

hierbij iedereen 

bedanken die 

meegeholpen 

heeft bij het 

begeleiden van 

de kinderen in 

hun tuintjes het 

afgelopen 

seizoen, bij het sproeien van de tuin tijdens de zomer en bij het soep 

maken van de tuinoogst.  

 

Binnenkort willen we de tuin weer samen winterklaar maken tijdens een 

winterklusochtend.  

Die zal doorgaan op zaterdag 10 oktober van 10 tot 12 uur. Hopelijk 

kunnen we ook dan weer rekenen op heel veel helpende handen (met of 

zonder groene vingers, maakt niets uit)! 

 

 

Vriendelijke groet, 

De schooltuincommissie Zuid 

 

 

 

 

 


