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weekinfo nummer 16

Agenda

vrijdag 5 maart 2021

voor de komende
periode

Beste ouders, verzorgers,
Volgt z.s.m.

Rapporten mee en
Tienminutengesprekken

Vrijdag 2 april

Paasweekend, Goede vrijdag vrij

Maandag 5 april

Paasweekend, 2e Paasdag vrij

Chromebooks
Enkele in de lockdown-periode geleende
Chromebooks zijn helaas weer ingeleverd zonder
de bijbehorende oplader/adapter.
Ligt die nog bij u thuis dan ontvangen we die
graag spoedig retour. Dank alvast!

Informatie op internet: www.johan-frisoschool.nl
Algemeen contact via e-mail: info@johan-frisoschool.nl
Directeur (a.i.) Manet Verwey: directie@johan-frisoschool.nl

Mijn eerste week op de Johan Frisoschool zit erop. Ik had me geen
betere start kunnen wensen: tijdens de studiedag heb ik met het gehele
team kennis kunnen maken en in de afgelopen dagen heb ik met alle
groepen kennisgemaakt. Wat een fijn team en wat een leuke kinderen!
Tijdens de studiedag zijn we meteen de diepte in te gaan door met
elkaar te bepalen wat goed gaat en waar we puntjes op de i kunnen
zetten de komende periode. We behouden vooral de aandacht voor de
diversiteit op school en het welbevinden van alle leerlingen; je goed
voelen is een voorwaarde om tot leren te komen.
We gaan aan de slag met het neerzetten van
een duidelijke schoolvisie, van waaruit we
meer doorgaande lijnen en heldere
prioriteiten kunnen stellen. Ik kijk er naar uit
om hier met het team aan verder te werken!

Met vriendelijke groet,
Manet Verwey
Interim directeur

Snottebellenbeleid
Leerlingen met verkoudheidsklachten mogen helaas niet naar school
komen, tenzij de klachten chronisch en al eerder bekend waren. Bij
neusverkoudheid, keelpijn, hoesten etc. adviseren we te testen.
Uw kind mag weer naar school als de klachten over zijn of er een
negatieve testuitslag is.
Als uw kind gedurende da schooldag klachten ontwikkelt, zal de
leerkracht u vragen om uw kind op te halen. Dat is lastig, maar wel
nodig voor ieders veiligheid en gezondheid nu we allemaal weer op
school zijn. We hopen op uw begrip.

Digitale discipline
Nu digitale middelen een nóg belangrijkere bron van contact zijn dan
voorheen, moeten we oppassen dat we niet ‘de hele dag aan staan’.
Daarom hanteren we de volgende richtlijnen voor communicatie:

Twijfelt u over wat er wel of niet mag en hoe u moet handelen? Er staat
een beslisboom (voor ouders van o.a. basisschoolleerlingen) op onze site!
https://www.johan-frisoschool.nl/wat-te-doen-bij-klachten/

•

Schoolmedewerkers communiceren met ouders op werkdagen
tussen 8.00 en 18.00 uur, tenzij het niet anders kan, bijvoorbeeld
bij een zieke leerkracht waarvoor we geen vervanging hebben.
Stuurt u de leerkracht een mailtje ’s avonds of in het weekend,
dan kunt u de volgende werkdag een reactie verwachten.

•

Schoolmedewerkers communiceren in principe d.m.v. Parro of
het school-mailaccount. Appen, mailen of bellen met privé
mailaccounts of privé telefoons proberen we niet (meer) te doen.
We vragen u dit te respecteren.

Hartelijk dank voor de medewerking!

