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voor de komende periode 
 

 

   

   

Maandag 30 augustus 
 

Eerste schooldag van  het 
nieuwe seizoen 

“Gedichten” 
 

Week van 6 september 

Tienminutengesprekken 
 

Week van 13 september 

Herfstvakantie 

 

18 t/m 22 oktober 

 

 
 

 
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 

  
 
 
 
 

 

 

Weer naar school! 

 

Maandag 31 augustus gaan de deuren 

van de Johan Frisoschool weer open. 

We hebben er zin in. Alles staat klaar en 

we kijken er erg naar uit om weer met 

de kinderen aan de slag te gaan. 

Hopelijk heeft de vakantie iedereen 

goed gedaan. 

 

We hadden gehoopt dat de 

Coronabeperkingen achter ons zouden 

liggen, maar dat is helaas niet het geval.  

Ouders mogen helaas nog steeds niet de school in. Daarom komen wij 

naar buiten! In de eerste schoolweek staan de leerkrachten buiten om 

de kinderen te ontvangen en ook de ouders misschien even kort te 

ontmoeten. 

 

De ingangen gebruiken we, net als vorig schooljaar, weer gescheiden.  

 

Op Noord: groepen 5/6, 7 en 8 de ingang bij grasveld aan de achterzijde, 

andere groepen de hoofdingang aan de schoolpleinkant. 

 

Op Zuid: Groepen 1/2 bij het lokaal van juf Marian, de groepen 3 en 4/5 de 

ingang aan de schoolpleinkant en de groepen 5/6 en 7/8 aan de kant van de 

Gruttoweide.  

 

De meeste afspraken en regels zoals deze er waren voor de 

zomervakantie zullen ook in het nieuwe schooljaar blijven gelden.  

 

De belangrijkste: Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand 

bewaard te worden, tussen volwassenen wel! Ouders komen niet in 

school tenzij er een afspraak is gemaakt. 
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“Gedichten”  
 

In de tweede schoolweek gaan we op een bijzondere manier met 

‘gedichten’ aan de slag. Hoe dit zal gaan is nog even een verrassing… 

U hoort daar snel meer over! 

 

 

 

Startgesprekken en informatieavond 
 

Om ieder kind zo goed mogelijk te laten starten in de nieuwe groep, 

voert de leerkracht in week 2 en 3 van het nieuwe schooljaar een 

startgesprek met alle ouders.  

 

In het geval van een duo-baan zijn 

beide leerkrachten bij dit gesprek 

aanwezig. Voorheen was het 

eerste oudergesprek in oktober.  

 

Komende week ontvangt u een vragenformulier. We vragen u dat voor 

het gesprek terug te sturen zodat we goed voorbereid het gesprek in 

kunnen gaan.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Oortjes’ 
 

 

Vorig schooljaar zijn we op onze 

school gestart met het gedeeltelijk 

werken op Chromebooks. En daar zijn 

we erg blij mee! 

 

We hebben daarbij afgesproken dat 

de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 

daarbij zelf oortjes aanschaffen.  

 

Het werken met oortjes is 

noodzakelijk, vanwege de geluiden 

van de software.  

 

Het zelf aanschaffen heeft meerdere voordelen, o.a. op het gebied van 

de hygiëne. Ook hebben we gemerkt dat de kinderen dan nog 

zorgvuldiger met de materialen omgaan.  

 

We hebben op school ook een voorraadje aangeschaft, zodat u de 

oortjes ook op school kunt kopen. De prijs is €3,-voor een paar oortjes 

(in een doosje). Er kan gekozen worden uit verschillende kleuren! 

 

 

 

 

 

 

 



 

Typelessen nieuwe schooljaar: groep 6, 7 en 8 
 

Goed kunnen typen wordt voor leerlingen steeds belangrijker. Dat is ook 

de reden dat we Rapido-typen ruimte in onze school beschikbaar stellen 

om typelessen aan onze leerlingen aanbieden.  

We hebben al jarenlang prima ervaringen met onderstaande cursus!  

 

 
 

Beste ouders van groep 6, 7 en 8,  

 

We gaan eind september op de Johan Frisoschool weer met een cursus 

computertypen van start, die speciaal bestemd is voor de kinderen vanaf 

groep 6. De lessen zijn op vrijdag van 14.30 tot 16.00 uur op locatie 

Zuid. In totaal 10 keer 1½ uur om de week inclusief examen en diploma 

uitreiking.  

 

We gaan de lessen persoonlijk verzorgen, zoals we dat nu al vele jaren 

hebben gedaan. Hierbij houden we het kind als individu goed in de 

gaten. Ook kinderen met aandachtspunten zijn welkom in onze lessen. 

De diploma-eisen zijn voor deze kinderen aangepast.  

 

Via de mail en de telefoon houd ik contact met de ouders en natuurlijk 

zijn ze ook altijd welkom aan het begin of einde van de les. Zolang de 

kinderen op eigen niveau hun best doen, gaan ze door tot ze het 

diploma hebben behaald.  

 

 

 

 

De kosten bedragen dit jaar € 180,-. Dit is inclusief diplomagarantie. 

Voor een toetsenbord met usb-aansluiting betaalt u € 15,- huur en  

€ 15,- borg. Het bedrag kan uiteraard ook in termijnen worden betaald. 

Kinderen die een eigen laptop meebrengen, krijgen een gratis 

toetsenbord te leen.  

 

Als u zich voor deze cursus en aanvullende informatie wilt aanmelden, 

kunt u naar www.rapidotypen.nl gaan. Onder contact kunt u bij het 

inschrijfformulier alle gegevens invullen.  

 

U kunt ook rechtstreeks mailen naar info@rapidotypen.nl voor 

vrijblijvende informatie. Ik bel dan zo spoedig mogelijk, voor het 

doorspreken van de bijzonderheden of waar nodig extra uitleg.  

 

We houden rekening met het Covid-19 virus en passen, daar waar nodig, de 

lessen op aan. Alles in overleg met school en de regels die daar dan gelden. 

 

Met vriendelijke groet,  

René Friggen  

rpmfriggen@planet.nl   

info@rapidotypen.nl    

06-53268098  

 

U mag ook dit strookje invullen/e-mailen naar info@johan-frisoschool.nl .  

Naam  Naam kind 

 
  .. 

 
  .. 

Geboortedatum:  
  .. 

Johan Frisoschool, groep:  
  … 

e-mail: Telefoon: 

 
.. 

 
.. 
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