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Beste ouders/verzorgers,  

 

Maandag 31 augustus gaan de deuren van de Johan Frisoschool weer 

open. We hebben er zin in. Alles staat klaar en we kijken er erg naar uit 

om weer met de kinderen aan de slag te gaan. Hopelijk heeft de 

vakantie iedereen goed gedaan.  

 

We hadden gehoopt dat de Coronabeperkingen achter ons zouden 

liggen, maar dat is helaas niet het geval. Hoe we gaan werken, 

beschrijven we hierna. De start van het schooljaar verloopt dus wel 

anders dan normaal.  

 

Ouders mogen nog steeds niet de 

school in. Om u toch warm welkom te 

heten, staat er maandag op beide 

locaties een koffiebar op het plein.  

 

 

U kunt vanaf 8:00 uur hier een lekker bakkie koffie of thee krijgen. Drink 

dit op 1,5 meter van elkaar op! Wij komen ook even naar buiten, de 

kinderen gaan zelfstandig mee naar binnen en zo starten we op een 

gezellige, alternatieve manier het schooljaar. 
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Zoals bekend zal zijn moeten we voor de gezondheid van ons allemaal 

nog voorzichtig zijn en moeten we ons houden aan de richtlijnen van het  

Corona-protocol. 

De meeste afspraken en regels zoals deze er waren voor de 

zomervakantie zullen dan ook in het nieuwe schooljaar blijven gelden.  

Even een paar dingen op een rijtje 

- Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand 

bewaard te worden, tussen volwassenen wel!  

- Ouders/verzorgers mogen niet op het schoolplein of in de school 

komen, tenzij hier een uitzondering nodig is. Dit zal dan altijd op 

afspraak gaan. Voor ouders van groep 1 en 2 geldt een uitzondering 

voor halen en brengen op het plein. De kleuters worden ’s ochtends bij 

de deur ontvangen door een van de leerkrachten. ’s Middag kunnen ze 

weer op het plein worden opgehaald. Alle andere ouders wachten buiten 

het hek / het schoolplein.  

Voor alleen de eerste schooldag willen we hiervoor een uitzondering 

maken zoals hiervoor aangegeven, om toch een ‘warme’ start te hebben. 

Wij vragen u hierbij de basisregels in acht te nemen.  

- De leerlingen komen zelfstandig de school in. We maken daarbij ook 

weer gebruik van de verschillende ingangen. De leerkracht legt de 

diverse afspraken maandag nog een keer aan de kinderen uit.  

- De leerlingen worden door 1 volwassene gebracht of gehaald.  

- Trakteren bij verjaardagen is toegestaan, mits het voorverpakt is. 

Leerlingen gaan (nog) niet naar andere groepen/leerkrachten.  

- We ventileren extra tijdens de lesdag. Dat betekent misschien meer 

temperatuurswisselingen. Let er bij de kleding op dat er bv een vest aan 

of uitgetrokken kan worden! 

 

 

 

Wat er verandert:  

- De schooldeur is open tussen 8:15 uur en 8:30 uur. We vragen 

iedereen gespreid te komen maar we hanteren daarbij geen shifts meer, 

die zijn ingedeeld op achternaam (a.s. maandag is de deur dus al eerder open).  

- Het vertrek vanuit school om 14:00 uur zal niet meer in 3 groepen 

gaan, maar met korte tussenpozen, om topdrukte te voorkomen. Veel 

oudere kinderen gaan zelfstandig naar huis.  

- Het is belangrijk dat u als volwassene zelf steeds de 1,5 meter in acht 

neemt. Blijf zo kort mogelijk bij de school bij het brengen en halen!  

- We mogen weer gymmen in de Aanloop en de Tarthorstzaal. 

- Op school blijven we de extra hygiëne-maatregelen toepassen. We 

vertellen aan de kinderen wat de afspraken daarbij zijn.  

- Graag thuis uw kind controleren op luizen. Vooral na de zomervakantie 

is dit van belang! We kunnen op school nog geen luizencontrole doen. 

Kinderen kunnen naar school als zij geen symptomen van het coronavirus 

hebben. De school past de richtlijnen van het RIVM toe. Dat betekent dat je 

thuisblijft bij de volgende klachten: ● verkoudheidsklachten ● niezen ● hoesten 

● moeilijk ademen ● koorts  

Mochten er op school bij een kind één van de hiervoor genoemde klachten 

zichtbaar worden, dan bellen wij ouders om hun kind te komen ophalen.  

Als één of meerdere gezinsleden klachten (koorts en/of benauwdheid) heeft dan 

blijven alle gezinsleden thuis. Als het zieke gezinslid 24 uur koortsvrij is dan kan 

een leerling weer naar school komen. Kinderen in groep 1-2 zijn regelmatig 

verkouden en mogen dan wél gewoon naar school. Uiteraard alleen als ze geen 

koorts e.d. hebben. 

Personeelsleden met corona gerelateerde klachten komen niet naar 

school. Indien een leerkracht thuis is wegens ziekte wordt er gezocht 

naar vervanging. Mocht dit niet lukken dan blijven de leerlingen mogelijk 

thuis. 

 



 

Vakantie- en vrije dagenrooster 2020-2021  
 

Het vakantierooster voor volgend jaar hebben wij al 

eerder gedeeld. We nemen die hier nogmaals op, 

maar dan aangevuld met de, voor de kinderen vrije, 

studiedagen. Een kalender met meer geplande 

activiteiten volgt spoedig.  

 
 

Zomervakantie Vr. 17 juli t/m vr 28 augustus 2020 

Studiedag  Vrijdag 9 oktober 2020 

Herfstvakantie ma 19 t/m vr 23 oktober 2020 

Studiedag Maandag 26 oktober 2020 

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 

Studiedag Maandag 1 maart 2021 

Paasweekend Vrijdag 2 april en maandag 5 april 

Koningsdag Dinsdag 27 april 2021 

Meivakantie 
Incl. Hemelvaart 

Maandag 3 mei t/m vr 14 mei 2021 

Studiedag Maandag 17 mei 2021 

2e Pinksterdag Maandag 24 mei 2021 

Studiedag Vrijdag 11 juni 2021 

Zomervakantie  ma 19 juli t/m vr 27 augustus 2021 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Typelessen nieuwe schooljaar: groep 6, 7 en 8 
 

Goed kunnen typen wordt voor leerlingen steeds belangrijker. We 

merken dit ook tijdens de lessen, bv. wanneer de Chromebooks worden 

ingezet. Dat is ook de reden dat we Rapido-typen ruimte in onze school 

beschikbaar stellen om typelessen aan onze leerlingen aan te bieden.  

We hebben al jarenlang prima ervaringen met onderstaande cursus!  

 

 
 

Beste ouders van groep 6, 7 en 8,  

 

We gaan eind september op de Johan Frisoschool weer met een cursus 

computertypen van start, die speciaal bestemd is voor de kinderen vanaf 

groep 6. De lessen zijn op vrijdag van 14.30 tot 16.00 uur op locatie 

Zuid. In totaal 10 keer 1½ uur om de week inclusief examen en diploma 

uitreiking.  

 

We gaan de lessen persoonlijk verzorgen, zoals we dat nu al een paar 

jaar hebben gedaan. Hierbij houden we het kind als individu goed in de 

gaten.  

Ook kinderen met aandachtspunten zijn welkom in onze lessen. De 

diploma-eisen zijn voor deze kinderen aangepast.  

 

Via de mail en de telefoon houd ik contact met de ouders. Zolang de 

kinderen op eigen niveau hun best doen, gaan ze door tot ze het 

diploma hebben behaald.  

 

 

 

De kosten bedragen dit jaar €180,-. Dit is inclusief diplomagarantie. Voor 

een toetsenbord met usb-aansluiting betaalt u € 15,- huur en € 15,- 

borg. Het bedrag kan uiteraard ook in termijnen worden betaald. 

Kinderen die een eigen laptop meebrengen, krijgen een gratis 

toetsenbord te leen.  

 

Als u zich voor deze cursus en aanvullende informatie wilt aanmelden, 

kunt u naar www.rapidotypen.nl gaan. Onder contact kunt u bij het 

inschrijfformulier alle gegevens invullen.  

 

U kunt ook rechtstreeks mailen naar info@rapidotypen.nl voor 

vrijblijvende informatie. Ik bel dan zo spoedig mogelijk, voor het 

doorspreken van de bijzonderheden of waar nodig extra uitleg.  

 

Met vriendelijke groet,  

 

René Friggen  

rpmfriggen@planet.nl   

info@rapidotypen.nl    

06-53268098  

 

U mag ook dit strookje invullen/e-mailen naar info@johan-frisoschool.nl .  

Naam  Naam kind 

 
  .. 

 
  .. 

Geboortedatum:  
  .. 

Johan Frisoschool, groep:  
  … 

e-mail: Telefoon: 

 
.. 

 
.. 
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