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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.  

 

  

Surprises mee! Dinsdag 1 december 

Sinterklaasviering Donderdag 3 december 

Kerstviering in de klas Vrijdag 18 december 

Kerstvakantie ma 21 december t/m vr 1 januari 

Studiedag Maandag 4 januari 2021 

Studiedag Vrijdag 29 januari 2021 

Voorjaarsvakantie ma 22 februari t/m 26 februari 2021 

  

 

 
 
 
 
 

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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Sinterklaas 

Gelukkig…..hij is er weer! Sinterklaas is 

aangekomen met zijn pieten! 

En dus hopen wij er op de Johan Frisoschool weer 

een gezellige tijd van te maken. Maar het zal dit 

jaar ook een beetje anders zijn dan andere jaren. 

We proberen ons ook met deze feestelijkheden 

aan de corona-regels te houden. Dit geeft wat beperkingen, maar we 

hopen dat onze kinderen hier weinig last van zullen ervaren.  

Op maandag 16 november zijn er al lootjes getrokken in de 

bovenbouwgroepen. Elk kind koopt voor het kind van zijn lootje een 

cadeautje van rond 5 euro. Er wordt hierbij ook een leuke surprise 

gemaakt (met gedicht)! Deze nemen de kinderen dinsdag 1 december 

mee naar school. Alle surprises worden in de gymzaal gezet, zodat de 

kinderen van de andere klassen de ‘kunstwerken’ kunnen bekijken! (wilt 

u als ouder uw kind hierbij helpen of er op toezien dat er iets gemaakt wordt?) 

Op donderdag 3 december vieren wij het Sinterklaasfeest op school. We 

hopen natuurlijk dat Sint ook even langskomt. Maar een intocht op het 

plein zit er voor dit jaar niet in. Dit kan niet w.b.t. de coronaregels. 

We hebben de school al versierd en ook gaan we de schoen nog zetten, 

dus het zal een fijne Sinterklaastijd worden! 
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