
 

 
 

weekinfo nummer 7 
 

vrijdag 8 oktober 2021 
 
 

 

Agenda  

voor de komende periode 
 

 

 

   

Kinderboekenweek 

 

6 t/m 17 oktober 

Groepsinformatieavond 
Groep 3 t/m 8 

 

Donderdag 14 oktober 

Herfstvakantie 

 

ma 18 t/m vr 22 oktober 2021 

   

 
 
 

 

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 

  
 
 
 

 

 

**   Uitnodiging Groepsinformatieavond   ** 
 

Inloop-uur op donderdag 14 oktober 

voor de ouders van alle leerlingen van groep 3 t/m 8 

 

 

Bent U ook benieuwd naar wat er in de groep van uw kind 

dit schooljaar gedaan wordt? 

 

 

Op donderdagavond 14 oktober 

bent u van harte uitgenodigd om 

u op de hoogte te stellen van het 

programma dat uw kind dit jaar 

gaat krijgen.  

 

De opzet van deze avond is net 

als vorige jaren in de vorm van een inloop-uur waarbij u samen met uw 

kind(eren) naar school komt.  

 

Met behulp van uitgestalde materialen kunt u zich een beeld vormen van 

de dingen waar we dit schooljaar met de kinderen aan werken.  

 

Uw kind kan u als de beste informeren over de materialen waarmee het 

werkt. Uiteraard kunnen de leerkrachten een en ander verder toelichten 

en uw vragen beantwoorden. 

 

U kunt binnen de aangegeven tijd zelf de duur en het 

moment van uw aanwezigheid bepalen.  

 

Tijdstip van het inloop-uur:  

Op beide locaties van 18:00 – 19.00 uur 

 

http://www.johan-frisoschool.nl/
mailto:info@johan-frisoschool.nl
mailto:directie@johan-frisoschool.nl


 

Actieteams  

- Communicatie 
 

We hebben binnen ons team van leerkrachten een aantal actieteams 

samengesteld. Zo’n actieteam bestaat uit enkele juffen en meesters die 

samen bezig zijn een onderdeel van de schoolorganisatie verder te 

verbeteren.  

 

In komende weekinfo’s zal steeds een van de teams zich aan u 

voorstellen. Dit eerste keer is het de beurt aan het actieteam (AT) dat 

zich bezighoudt met ‘communicatie’. 

 

Communicatie vindt natuurlijk op verschillende vlakken en in 

verschillende richtingen plaats. Ons AT heeft zich voor deze periode ten 

doel gesteld om de eerste contacten met belangstellende ouders verder 

te verbeteren.  

 

Alles wat te maken heeft met de eerste kennismaking en een mogelijk 

daarop volgende aanmelding van een nieuwe leerling houden we nog 

eens tegen het licht en verbeteren we waar nodig.  

 

Daarbij wordt ook alle informatie die voor nieuwe ouders beschikbaar is  

geactualiseerd. Dit geldt bv. voor de ‘Startkrant’, maar ook voor teksten 

en downloads op onze website.  

 

De teamleden die in dit 

actieteam meedoen zijn: 

Marian Vonk 

Marieke van Haeringen 

Rebecca de Visser 

Ep Maalderink 

 

Een hartelijke groet! 

 

 

 

 
 

 

Vrijdag 15 oktober 2021 

 

Boeken-vrijmarkt  

 

op de Johan Frisoschool!! 
 

 

13.30 uur: Kinderen kopen en verkopen  
(groepen 1 en 2 kopen met de juf) 

 

 

Groep 3 tot en met groep 8 nemen maximaal 8 boeken  

per kind mee (onbeschadigd en onbeschreven).  

De boeken zijn duidelijk geprijsd (maximaal €2,50).  

Neem een kistje/bakje mee voor je verdiende geld. 
 
 
 

 

 

 



 

De opening van de Kinderboekenweek… 
 

 
 

 
 

 

 

De dag van de leerkracht! 
 

Wat een vrolijke dag was het dinsdag op 

school!  

Veel kinderen kwamen binnen met een 

prachtige bloem. Samen werden die 

bloemen een mooi boeket voor iedere juf 

en meester.  

Het was echt een verrassing voor de 

leerkrachten dat er op deze manier 

aandacht was voor deze  

‘Dag van de leerkracht’! 

 

Ook later in de week genoten we nog van de vazen met bloemen die 

door de hele school te vinden waren. 

Heel erg bedankt alle kinderen en ouders!! 

 

Ouders in school 
 

Sinds kort is de 1,5 meter regel niet meer van kracht. We kunnen 

daarom de regels voor ouders in de school wat verruimen.   

 

In de afgelopen tijd hebben we gezien dat het voor de jongere kinderen 

niet alleen maar nadelen heeft dat een ouder niet mee naar binnen 

komt: het bevordert de zelfstandigheid. Bijvoorbeeld: bij het tussendoor 

naar buiten gaan kunnen veel kleuters hun eigen jas beter vinden en 

aan- en uitdoen! Ook lukt het beter de dag rustig en op tijd te beginnen, 

nu het lokaal niet vol met ouders is.   

 

Aan de andere kant hebben we ook het contact met ouders gemist! We 

laten daarom de regel dat ouders alleen binnen kunnen komen met een 

afspraak vanaf nu vervallen. Dus: als er iets is wat u ‘s ochtends wilt 

melden, dan kunt u even naar binnen komen om dat door te geven.  


