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Agenda  

voor de komende 

periode 
 

 

 

  

  

Voorjaarsvakantie ma 22 februari t/m 26 februari 2021 

Studiedag Maandag 1 maart 2021 

 Deze studiedag gaat door! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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/verzorgers, 

Via deze weg neem ik ook afscheid van u. Dank voor alle vriendelijke 

woorden die ik ontving. Dat doet goed en heb ik gewaardeerd. Ik kijk 

met trots terug op een bijzondere tijd op de Johan Frisoschool. Het is 

een school met prachtige kinderen, een enthousiast team en betrokken 

ouders. Door alle ontwikkelingen rondom Corona en de maatregelen die 

daarbij horen, heb ik u minder gesproken dan ik had gewild. Ons beroep 

gaat uit van relatie en dan is thuisonderwijs, communiceren via zoom en 

mail etc. echt wel even wennen.  

Trots ben ik op mijn collega’s die zich telkens weer 

hebben aangepast aan de nieuwe maatregelen. Zij 

hebben zich voortdurend ingezet om de relatie te 

zoeken en er voor de kinderen te zijn.  

Ook de samenwerking met de MR wil ik speciaal 

benoemen. Vaak onzichtbaar en achter de 

schermen zijn zij voortdurend op zoek naar wat 

het beste is voor onze kinderen. Constructief 

meedenken is van grote waarde voor de school.  

Dankbaar ben ik voor de leerzame periode op de Johan Frisoschool. Ik 

laat een mooie school achter, waar ieder kind zichzelf mag zijn. Ten 

slotte wil ik iedereen veel zegen, gezondheid én een fijne 

voorjaarsvakantie wensen. Het ga u goed. 

Hartelijke groet, Wouter van de Hoef 

http://www.johan-frisoschool.nl/
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Beste ouders/verzorgers van de Johan Frisoschool, 

 

Na de voorjaarsvakantie start ik 

met plezier als interim directeur 

op de Johan Frisoschool. Mijn 

naam is Manet Verwey. Ik 

woon met mijn man en drie 

kinderen van 16, 13 en 8 in 

Utrecht. In mijn werk als 

interim directeur zie ik veel 

verschillende scholen. Zo heb ik 

gewerkt op een school voor 

speciaal onderwijs en ben ik 

momenteel bezig met de 

afronding van een mooie 

opdracht op een school in 

Houten. En dan nu de stap naar 

Wageningen. De afwisseling in 

mijn werk spreekt me juist zo 

aan. 

Aanwezigheid 

Ik zal in principe drie dagen per week op school aanwezig zijn, 

soms iets meer. Ik verdeel mijn tijd in overleg met het MT over 

locatie Noord en Zuid. U treft mij twee dagen per week ’s 

ochtends bij de deur. In mijn startweek zal ik dinsdag t/m 

donderdag bij de deur staan. 

 

 

 

 

 

Studiedag 

Zoals u weet hebben we maandag 1 maart een studiedag. Een 

mooie gelegenheid voor de collega’s en mij om nader kennis te 

maken. We gaan daarnaast ook meteen met de inhoud aan de 

slag: wat gaat goed op de Johan Friso en wat zouden we nóg 

beter kunnen doen. Ik zal u regelmatig informeren over de 

stappen die we zetten. 

 

 

Kennismaken 

Ik kijk er naar uit om binnenkort kennis te maken met u en de 

leerlingen. Dat zal een beetje anders gaan dan normaal in deze 

gekke tijd, maar elkaar even spreken bij het wegbrengen van uw 

kind(eren) kan altijd.  

 

Voor nu wens ik u en uw gezin een fijne voorjaarsvakantie en 

graag tot daarna! 

 

Hartelijke groet,  

Manet Verwey 

 

 

 

  


