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Agenda  

voor de komende 

periode 
 

 

 
 
 
 

  

Dinsdag 20 april t/m  
donderdag 22 april 

Eindtoets groep 8 

Dinsdag 27 april Koningsdag, vrije dag 

Donderdag 29 april Schoolfotograaf op school     (Coronaproof) 

Maandag 3 mei t/m  
vrijdag 14 mei 

Meivakantie   (incl. Hemelvaartsdag) 

Maandag 17 mei Studiedag, leerlingen vrij 

  

 

 
 
 
 
 

 
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 

  
 

 
 

weekinfo nummer 22 
 

vrijdag 23 april 2021 
 
 

 

 

 

A.s. donderdag, 29 april, komt de schoolfotograaf! 
 
 
Alle kinderen die op school zitten, mogen op de foto. Zowel alleen als 
samen met hun broertje(s) en of zusje(s). 
 
Helaas kunnen er ook dit 
keer door de 
omstandigheden geen foto's 
worden gemaakt met 
broertjes en zusjes die (nog) 
niet op school zitten. 
 
In de brief verderop in deze 
weekinfo, kunnen jullie lezen 
hoe de fotografen rekening 
houden met de Corona 
maatregelen. 
 
Van de individuele foto’s wordt per groep ook een groepscollage 
samengesteld, zodat er op die manier ook een groepsfoto is! We hopen 
daarom dat alle leerlingen aanwezig kunnen zijn! 
 
Het gaat ook dit keer weer anders dan we gewend zijn, maar we zijn blij 
dat we op deze manier toch een herinnering aan dit schooljaar kunnen 
vastleggen! 

de Oudercommissie 
 

 

http://www.johan-frisoschool.nl/
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VEILIG BETROKKEN PLEZIER 
 

 

Dit zijn de nieuwe kernwaarden voor de Johan Frisoschool. Alles wat we 

doen, doen we vanuit de overtuiging dat kinderen het beste leren in een 

veilige, fijne leeromgeving, waar de betrokkenheid op het leren hoog is 

(zowel van de leerlingen zelf als van de leerkrachten) en waar leren met 

plezier gebeurt. 

 

Op 1 en 29 maart heeft het team zich tijdens de studie(mid)dagen bezig 

gehouden met belangrijke vragen: Wat gaat goed op onze school en wat 

willen we behouden? Wat zijn de kenmerken van onze leerlingen en wat 

vraagt dit van ons? Wat willen we dan voor de toekomst? Hieronder ziet 

u de uitkomsten. 

 

 

 

 

 

 

 

Wat willen we voor de toekomst? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dus: we gaan voor een duidelijke visie en doorgaande lijnen op het 

gebied van: 

- De basisvakken 

- Talentontwikkeling 

- Gedrag/sociaal-emotionele vorming. 

 

We leggen de prioriteit nu eerst bij het inzetten van doorgaande lijnen 

bij het lesgeven in de basisvakken. We richten ons vooral op het 

activeren van de leerlingen tijdens de lessen en het afstemmen op 

verschillen binnen de groep. Hiervoor gaan collega’s bij elkaar lessen 

bekijken, bereiden zij samen lessen voor en bespreken we veel met 

elkaar hoe we lesgeven. 

 

 

 

Op 17 mei werken we weer verder tijdens de studiedag die dan gepland 

staat. Daar hebben we nu al zin in! We informeren u daarna. 

 

 

 

  

Wie zijn onze leerlingen en wat 

hebben ze nodig? 

Diversiteit kenmerkt onze 

vrolijke leerling populatie: 

afkomst, interesse en 

leermogelijkheden verschillen. 

Ieder kind wil gezien en 

gehoord worden en erbij horen. 

We zijn samen tevreden als we 

eruit halen wat erin zit.  

De grote diversiteit vraagt om 

grote differentiatie. 

 



 

 

Extra hulp in de groep na corona 
 

 

De regering heeft geld uitgetrokken om scholen te helpen bij het 

wegwerken van mogelijke achterstanden door de lockdowns van het 

afgelopen jaar. De Johan Frisoschool heeft ervoor gekozen om onder 

schooltijd extra hulp te bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. Die 

hulp wordt sinds afgelopen week door verschillende (nieuwe) collega’s 

geboden en duurt in elk geval tot de zomervakantie. 

 

 

Noord 

 

Groepen 1-2: juf Frouke op dinsdag 

 

Groep 3: juf Marieke (meerdere uren gedurende de week) 

 

Groep 4 t/m 8: juf Marja op woensdag en donderdag. Zij is een 

bekende; ze heeft jarenlang op onze school gewerkt. We zijn blij dat we 

weer een tijdje van haar expertise gebruik kunnen maken. 

 

 

Zuid 

 

Groepen 1-2-3: juf Anette op maandag. 

 

Groepen 4 t/m 8: juf Yvonne, een nieuwe leerkracht op maandag en 

donderdag. Zij heeft lange tijd in Bennekom gewerkt, is er een tijdje uit 

geweest en pakt nu het werken met kleine groepjes kinderen met plezier 

weer op. Welkom, Yvonne. 

 

 

 

 

 

Schoolplein Zuid     klusochtend 
 

 

 

Afgelopen zaterdag is er door een 

aantal ouders (en kinderen) weer 

hard gewerkt aan het periodiek 

onderhoud van het schoolplein.  

 

Regelmatig onderhoud is nodig, 

omdat er (ook buiten schooltijden) 

veel gebruik wordt gemaakt van het 

prachtige plein!  

 

We zijn blij dat veel kinderen 

enthousiast zijn over het plein en in 

de pauzes heerlijk spelen! 

 

 

Een lastig onderdeel is nog de 

tunnelbuis met de heuvel. Het is 

niet eenvoudig om daar een goede 

oplossing voor te vinden. We 

denken er over na hoe dit op een 

goede manier vorm gegeven kan 

worden. Een natuurlijke begroeiing 

lijkt door het vele gebruik niet 

haalbaar… Hebt u een idee, laat het 

weten! 

 

Dank aan de klusouders voor hun inzet! 

 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Koch komt binnenkort de schoolfoto’s maken. In verband met de 

gestelde richtlijnen van het RIVM hebben zij extra voorzorgsmaatregelen 

genomen om zo de gezondheid en veiligheid van de kinderen, de 

leerkrachten en de fotografen te kunnen waarborgen.  

 

Foto Koch heeft hun werkwijze aangepast zodat zij korter op school 

aanwezig zijn. Er worden twee opnames per kind gemaakt: de 

portretfoto en de nieuwe leunpose. Uw kind zal zich hier vertrouwd bij 

voelen waardoor de fotograaf sneller klaar zal zijn. Een stoere, 

vernieuwde pose waar elke leerling een eigen houding aan kan 

nemen. 

 

Wij gaan er vanuit dat alle kinderen op de foto mogen. Mocht u bezwaar 

hebben, dan kunt u dit vóór de fotografie-dag aangeven bij de 

leerkracht. Hij/zij informeert de fotograaf op de fotografie-dag en zorgt 

ervoor dat alleen de kinderen die gefotografeerd mogen worden, 

ingedeeld worden bij de fotograaf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De complete afhandeling van de schoolfotografie verloopt via internet. 

Na ongeveer twee weken ontvangt uw kind het inlogkaartje van de 

leerkracht. Op de inlogkaart vindt u een uniek inlognummer en 

wachtwoord. Met deze gegevens logt u thuis in op www.fotokoch.nl.  

 

Er staat een leuke actie voor u klaar: wanneer u binnen 10 dagen bestelt 

ontvangt u van Foto Koch de groepscollage gratis! U hoeft 

niet persé meerdere foto’s te bestellen. U kunt eenvoudig betalen 

middels iDeal, factuur of creditcard. Als u wilt kunt u zelf 

de inloggegevens doorsturen naar familieleden (bijvoorbeeld opa's/oma's 

of ex-partner), zodat zij zelf een bestelling kunnen plaatsen op de site. 

 

Foto Koch heeft het assortiment uitgebreid met nieuwe achtergronden, 

waar u een mooie keuze uit kunt maken. De fotografen weten hoe het 

werkt: zij klikken op het juiste moment, waardoor er spontane en 

afwisselende foto’s gemaakt worden. 

 

U kiest vervolgens zelf de foto’s met een achtergrond naar keuze! Voor 

de leunpose geldt dat deze foto alleen met een witte achtergrond 

besteld kan worden, maar natuurlijk wel in zwart/wit, sepia of kleur. 

 

 

 

TIP van de schoolfotograaf:  

Als uw kind kleurrijke kleding draagt, komt de foto beter tot zijn recht. 

Vermijd daarbij fluorescerende kleding. 

 

 

 

 

http://www.fotokoch.nl/

