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Agenda  

voor de komende 

periode 
 

 

 

  

Maandag 8 februari We zijn weer open! 

Voorjaarsvakantie ma 22 februari t/m 26 februari 2021 

Studiedag Maandag 1 maart 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 13 
 

vrijdag 5 februari 2021 
 
 

 

Beste ouders/verzorgers, 

We gaan weer ‘echt’ beginnen! Naar dat moment hebben we met elkaar 

uitgekeken. Allereerst veel dank voor uw inzet thuis. Ook deze periode 

was een onderstreping van het gegeven dat we het samen moeten doen 

voor onze kinderen. Thuis onderwijs verzorgen en eigen werkzaamheden 

verrichten, is in veel gevallen een lastige klus gebleken. 

We hebben op school hard gewerkt om alles in orde te maken voor de 

heropening. Het voelt zelfs een beetje feestelijk! Tegelijkertijd zijn de 

regels zo mogelijk nog strenger. De vooruitzichten zijn niet rooskleurig. 

Daarom hebben we ook hard gewerkt om alles vanaf maandag zo veilig 

mogelijk te laten verlopen. 

In deze weekinfo leest u alle aanpassingen, afspraken en maatregelen. 

Een groot deel is bekend, andere onderdelen zijn nieuw of aangepast. 

Ook nu doen we (alweer!) een beroep op uw flexibiliteit. Zijn er vragen 

of opmerkingen, dan kunt u mij mailen (wouter@johan-frisoschool.nl). 

Boven ons hele plan van aanpak staat de gedachte dat onze gezondheid 

geweldig kostbaar is en dat we alleen samen Corona eronder krijgen. 

Doet u mee voor uzelf, uw kind en de leerkracht van uw kind? 

Hartelijke groet, namens mijn collega’s, 

Wouter van de Hoef, directeur Johan Frisoschool 
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Heropening school    (per 8 februari 2021) 
 

Regels voor scholen tegen verspreiding van corona 

 

Wij zorgen voor de volgende maatregelen: 

 

1. Wij zorgen ervoor dat iedereen in de school zich houdt aan de 

basismaatregelen die voor iedereen gelden; 

2. Wij melden besmettingen met het coronavirus van leerlingen en 

onderwijspersoneel bij de GGD; 

3. Wij beperken zoveel mogelijk de contacten tussen leerlingen en 

onderwijspersoneel door bijvoorbeeld pauzes en begintijden anders te 

plannen; 

4. Wij zorgen ervoor dat op school alleen onderwijs, 

(onderwijsondersteunende) zorg en opvang van kinderen wordt 

verzorgd. Activiteiten zoals teamdagen of ouderavonden vinden op 

afstand plaats, dus niet op school; 

5. Wij letten op of leerlingen en medewerkers klachten hebben die 

passen bij het coronavirus; 

6. Wij sturen leerlingen en medewerkers met klachten die passen bij het 

coronavirus naar huis. 

 

 

 

 

Hierna een toelichting op de bovengenoemde punten:  

 

Basismaatregelen gericht op de basisschool: 

 

Regels voor hygiëne 

· Was vaak je handen. 

· Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog. 

· Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten 

en gooi deze daarna weg; Was daarna weer je handen.  

· Schud geen handen. 

 

1,5m afstand houden:  

· Alle volwassenen houden minstens 1,5m afstand tot elkaar. 

· Personeel en kinderen hoeven geen 1,5m afstand te houden. Wel 

proberen we de contacten zoveel mogelijk te 

beperken. 

· Kinderen hoeven onderling geen afstand te houden. 

Wel voorkomen we de vermenging van kinderen 

tussen klassen. 

 

Ventilatie: 

· De lokalen worden goed geventileerd. In ieder geval voor en na 

schooltijd en tijdens de pauzes. De CO2-meters achter in de klassen 

worden goed in de gaten gehouden en indien nodig wordt er tijdens de 

lessen extra geventileerd. 

 

Mondkapjes: 

· In het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs hoeft niemand een 

mondkapje te dragen. Bij kinderen is de kans op besmetting klein en de 

risico’s zijn beperkt. 

· Personeel dat lesgeeft aan groep 7 of 8 staat het vrij een 

mondneusmasker of face-shield dragen. 

· Omdat de groepen niet tegelijk op school aankomen, hoeven de 

kinderen in groep 7/8 geen mondkapje te dragen in het gebouw. 

 



 

 

Contacten beperken: 

 

· We hanteren gespreide haal- en brengtijden. Op deze manier 

bevorderen we een vlotte doorloop rond onze gebouwen. Om contacten 

zoveel mogelijk te beperken laten we de groepen gespreid starten. 

· Zoveel mogelijk komen kinderen alleen naar school. Ouders zijn (nog) 

niet welkom in de school. Bij halen en brengen wordt u gevraagd om dit 

moment bij het hek zo kort mogelijk te houden en een mondkapje te 

dragen. 

· Kinderen worden gebracht door één ouder/verzorger. 

· Kleuters worden afgezet bij de deur en opgehaald door de leerkracht. 

· De pauzes zullen zoveel mogelijk gescheiden plaatsvinden. Hierdoor 

ontstaan er minimaal contacten tussen kinderen van verschillende 

groepen. 

· We gebruiken verschillende ingangen. 

· Leerkrachten houden voor, tijdens en na schooltijd geen gezamenlijke 

pauze. 

· Kinderen werken zoveel mogelijk in hun klaslokaal en niet op de 

gangen. 

 

 

 

 

Alleen onderwijs op school: 

 

· Alle collega’s zijn wel bereikbaar op hun werkdag, maar zullen alle 

gesprekken, overleggen, vergaderingen etc. online doen. De directeur 

beslist over uitzonderlijke situaties waarin van deze regel wordt 

afgeweken. 

 

 

 

 

 

 

Klachten Corona-virus: 

 

De belangrijkste klachten (symptomen) die vaak voorkomen bij 

besmetting met het coronavirus zijn: 

· verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn); 

· hoesten; 

· benauwdheid; 

· verhoging (tot 38 graden Celsius); 

· koorts (vanaf 38 graden Celsius); 

· plotseling verlies van reuk, smaak of beide (zonder neusverstopping). 

 

Blijf thuis bij klachten passend bij het coronavirus. Al het 

onderwijspersoneel, leerlingen en andere aanwezigen in of bij de school 

moeten volledig klachtenvrij zijn en anders thuisblijven. Zij blijven 

ook thuis als een huisgenoot naast milde corona klachten ook koorts 

(vanaf 38 graden Celsius) of last van benauwdheid heeft. 

 

Recent toegevoegde maatregel: 

Kinderen moeten thuisblijven als zij verkoudheidsklachten 

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

 

Gebruik bij twijfel de recente beslisboom die op onze site staat Zie: 

https://www.johan-frisoschool.nl/wat-te-doen-bij-klachten/  
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Overige aandachtspunten: 

 

· Gymlessen mogen weer gegeven worden in de gymzaal. 

· De TSO wordt weer opgepakt. 

· Alle excursies en andere activiteiten schorten we voorlopig op. We 

willen pas weer op pad als er meer duidelijkheid is rondom risico’s etc. 

 

 

Wat doen we bij een besmetting op school? 

 

Een besmetting wordt gemeld bij de GGD. De betreffende klas zal 5 

dagen in quarantaine gaan, evenals de leerkracht(en) van die klas. Na 5 

dagen wordt er een vrijwillige test afgenomen. Is die uitslag negatief, 

dan kan dat kind of de leerkracht weer naar school. In het geval dat 

ouders hun kind niet op Corona willen laten testen, wordt de 

quarantaine voor dat kind 5 dagen verlengd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Overzicht brengen en halen: 

 
Locatie Zuid – ingang schoolplein 

 

Starttijd Groep Eindtijd 

8.25 uur Groep 3 13.55 uur 

8.30 uur Groep 4/5 14.00 uur 

   

 
Locatie Zuid – ingang lokaal juf Marian 

 

8.30 uur Groep 1/2 juf Bibeth 14.00 uur 

8.25 uur Groep 1/2 juf Marian 13.55 uur 

   

 
Locatie Zuid – ingang Gruttoweide 

 

8.25 uur Groep 5/6 13.55 uur 

8.30 uur Groep 7/8 14.00 uur 

   

 
Locatie Noord – ingang schoolplein 

 

8.20 uur Groep 1/2 juf Christien 13.50 uur 

8.25 uur Groep 1/2 juf Marianne 13.55 uur 

8.30 uur Groep 3/4 14.00 uur 

   

 
Locatie Noord – ingang grasveld 

 

8.20 uur Groep 6/7 13.50 uur 

8.25 uur Groep 4/5 13.55 uur 

8.30 uur Groep 7/8 14.00 uur 
 

 



 

 

Medezeggenschapsraad 
 

 

Uit de MR-februari 2021   

Nieuwe baan voor Wouter, nieuwe website online, corona, kandidaat 

MR-leden gezocht.  

 

 

Het jaar 2021 bracht vlak na 

het begin alweer verrassingen. 

Niet alleen de verlengde 

schoolsluiting i.v.m. Corona, 

maar ook een 

nieuwe uitdaging voor onze 

directeur Wouter. Hij zal na het 

inzetten van de nodige 

veranderingen bij ons op 

school, zijn energie gaat inzetten bij onze collega's op de Margrietschool. 

Wij wensen hem daar natuurlijk veel succes.  

 

De Johan Frisoschool zal doorgaan op de ingeslagen weg met het team 

van leerkrachten en ouders. Hierbij behouden we de sterke punten van 

onze gezonde school, waar ieder kind zichzelf mag zijn en zich verder 

kan ontwikkelen.  Het team zal zich zoals afgesproken dit jaar blijven 

richten op verstevigen van het rekenonderwijs, de zorgstructuur en de 

plusgroep. De MR is samen met Trivium al hard op zoek naar een 

directeur die dit samen met het team en ouders voortzet. Tot die tijd zal 

het team extra ondersteuning krijgen vanuit Trivium.  

 

 

 

 

 

 

** MR-vervolg **   

 

 

 

De nieuwe website is online: www.johan-frisoschool.nl, Fris en up-to-

date. Heeft u al gekeken? Vragen op opmerkingen kunt u kwijt op het 

antwoordformulier op de website.  

 

 

Belangrijk punt is in deze tijd natuurlijk de pandemie. Er wordt hard 

gewerkt en het online-thuisonderwijs gaat over het algemeen goed. 

Toch is het fijn als de kinderen weer veilig in de klas les kunnen 

krijgen.   

 

 

Zoals al eerder aangekondigd zullen 

we binnenkort MR verkiezing gaan 

houden. In verband met het vertrek 

van enkele oudgedienden en 

belangrijke keuzes die komend jaar op 

de planning staan zullen wij de MR 

tijdelijk gaan uitbreiden met 

nieuwgekozen leden. Enkele ouders hebben zich eerder al aangemeld.  

Heeft u ook interesse in meedenken? Meld u aan!   

 

  

Bij opmerkingen of vragen kunt deze richten aan MR@johan-

frisoschool.nl  

 

 

 

 

 

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.johan-frisoschool.nl%2F&data=04%7C01%7C%7C88d785605470459c9d3f08d8c8584ce5%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637479628871790664%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=IFHZiInre9lRIr9n6OTy8N2zFDmBXSS7HlS03m%2FzZr4%3D&reserved=0
mailto:MR@johan-frisoschool.nl
mailto:MR@johan-frisoschool.nl


 

 

 
 
 
Thuisonderwijs… 
 
Breuken in de keuken! 
 
 
 
 
 
 
 
Het onderwijs stond in de 
afgelopen weken, mede 
dankzij u als ouders, 
zeker niet stil.  
 
Op deze foto een 
voorbeeld van een heel 
praktische invulling van 
de rekenles! 
 
Tess laat zien hoe je 
moet delen, verdelen, en 
brengt zo de les over 
breuken in de praktijk!   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Zorgt u er voor dat  
 

alle schoolspullen 
 

maandag weer mee naar school 
worden genomen? 

 
En… als het rapport nog thuis ligt, 

wilt u die dan ook meteen 
weer op school inleveren? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


