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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  
 
 

 
 

weekinfo nummer 8 
 

woensdag 2 december 2020 
 
 

 

 

Sinterklaas op school! 
 

Morgen bezoekt Sinterklaas de Johan 

Frisoschool. De kinderen van de jongere 

groepen zullen het erg leuk vinden om de Sint in 

hun groep te ontvangen. Dat is toch ieder jaar 

weer een heel speciale gebeurtenis! 

 

De kinderen van de bovenbouw zijn de 

afgelopen week druk bezig geweest met het 

maken van surprises en de bijbehorende gedichten! 

 

Erg leuk dat we de afgelopen dagen al hebben kunnen genieten van de 

surprises die in de school staan tentoongesteld! Dat maakt ons extra 

nieuwsgierig… 

 

 

http://www.johan-frisoschool.nl/
mailto:info@johan-frisoschool.nl
mailto:directie@johan-frisoschool.nl


 

Nieuwe site 
 

Er is een tijdje aan gewerkt en nu online: de nieuwe site van de Johan 

Frisoschool, helemaal passend bij onze nieuwe stijl en nieuwe kleuren! 

Nog niet alles is volledig en klaar maar we vonden dit een goed moment 

om de site te publiceren. Hebt u al een kijkje genomen? 

https://www.johan-frisoschool.nl/  

 

 

Corona: wat te doen bij klachten? 
Beslisboom op de site! 

 

Uw kind, of iemand in het gezin, heeft klachten die misschien met 

Corona te maken hebben. Mag uw kind dan naar school of moet het 

thuis blijven? Dat is soms lastig te bepalen. Daarom is er een beslisboom 

gemaakt, waaruit duidelijk wordt wat er in bepaalde omstandigheden 

gedaan moet worden. Een handig hulpmiddel (ook in Engelstalige 

versie). We proberen hier steeds de meest actuele versie op onze site 

beschikbaar te hebben, en anders vindt u die op de (in het document 

genoemde) site van Boink. 

 

Voortgezet onderwijs 
 

Nu de open dagen niet door kunnen gaan presenteren de VO-scholen in 

Wageningen, Ede, Rhenen zich via filmpjes op hun gezamenlijke 

YouTube-kanaal. Ook worden er algemene dingen verteld over hoe het 

VO in elkaar zit. Interessant om enkele filmpjes te bekijken als je (zoon 

of dochter) dit jaar, of volgend schooljaar, een keuze voor de volgende 

school moet gaan maken! 

 

https://www.youtube.com/channel/UCVa5gRFEH23P9SRf9lQK6pA/videos

?view_as=subscriber  

 

 

 

 

 
 

 

https://www.johan-frisoschool.nl/
https://www.youtube.com/channel/UCVa5gRFEH23P9SRf9lQK6pA/videos?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCVa5gRFEH23P9SRf9lQK6pA/videos?view_as=subscriber

