
 

 
 

weekinfo nummer 8 
 

vrijdag 15 oktober 2021 
 
 

 

Agenda  

voor de komende periode 
 

 

   

Kinderboekenweek 

 

6 t/m 17 oktober 

Klusochtend  
Schooltuin Noord 

 
Zaterdag 16 oktober  

van 10-12 uur 

Herfstvakantie 

 

ma 18 t/m vr 22 oktober 2021 

Klusochtend  
Schooltuin Zuid 

 
Zaterdag 30 oktober  

van 10-12 uur 

Studiedag 
Leerlingen vrij 

 

Vrijdag 26 november 

 
 

 

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 

  
 
 
 

 

Absenties melden 
 

Vanaf nu is er de mogelijkheid om in Parro absenties te melden. 

Misschien hebt u al eens gebruik gemaakt van de Parro-app om een 

ziekmelding te doen via een berichtje aan de leerkracht. Vanaf nu 

vragen we u om die melding te doen via ‘Absenties’.  

 

U kunt de afwezigheidsmelding, met graag een korte toelichting, 

doorgeven in drie categorieën.  

 

- Afwezig wegens ziekte. 

 

- Afwezig om medische 

redenen zoals bezoek aan 

dokter of tandarts onder 

schooltijd  
(we vragen u om deze afspraken 

indien mogelijk buiten de 

schooltijden te plannen) 

 

- Afwezig om overige redenen. Bij niet-acute redenen hebt u 

daarover al eerder contact gehad met de school. In gevallen van 

bijzonder verlof moet daarvoor schriftelijk (per e-mail) 

toestemming zijn verleend door de directie van de school (via 

ep@johan-frisoschool.nl)  

 

Een voordeel voor u is dat u niet hoeft te bellen tussen 8:00 uur en half 

negen. Dit is niet altijd handig (soms is het dan spitsuur…).  

 

Een voordeel voor ons is dat de afwezigheid zo altijd op de juiste manier 

doorkomt bij de leerkracht en op de goede manier in de administratie 

wordt verwerkt!  

 

Natuurlijk hopen we dat hier zo weinig mogelijk gebruik van gemaakt 

hoeft te worden! Alvast bedankt voor uw medewerking. 

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


 

 

Uitreiking Gedichtenbundels 
 

 

In de eerste weken van dit schooljaar hebben de kinderen gewerkt aan 

het schrijven van gedichten, in het thema van de Kinderboekenweek!  

 

Deze week kon het eerste exemplaar van het boek worden 

gepresenteerd. Wat leuk dat de burgemeester daarvoor naar onze 

school kwam! 

 

 
 

Op de foto de burgemeester, schooldichter Ivanka en juf Carin. 

De leerlingen Mathias, Mattis, Abby en Fleur, hebben hun gedicht uit het 

boek voorgelezen aan alle kinderen in de hal van Noord!   

 

 

 

 

 

 

Leuk dat ook veel ouders een boekje hebben besteld! Als het goed is 

dan zijn deze allemaal vrijdag uitgereikt (als het bedrag door u is 

overgemaakt n.a.v. het betaalverzoek in Parro). 

 

 

 

Alle bestellingen van deze dichtbundel zijn inmiddels verwerkt, en ook  

(bijna) allemaal door u via iDEAL betaald. Ze konden daarom ook mooi  

voor de herfstvakantie nog worden uitgereikt aan de leerlingen. 

Is hierbij iets niet helemaal goed gegaan, laat u dat dan even weten? 

 

 

 

  



 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
Winterklusochtend Schooltuin Zuid 
 
 
De winter staat voor de deur. De schooltuin op Zuid ligt er verlaten en 
uitgebloeid bij. 
 
Nog één keer dit jaar willen we onze handen uit de mouwen steken om 
zo de tuin volgend jaar een goede start te geven. 
 
We gaan onkruid wieden en de aarde omspitten, maar ook snoeien en 
ranken vastbinden. Zo maken we de tuin winterklaar. Als we samen ons 
best doen, kunnen in het voorjaar de kinderen uit de groepen 2 en 5 
weer een frisse start maken met een mooi nieuw tuinseizoen. 
 
De Winterklusochtend gaat door op zaterdag 30 oktober van 10 tot 12 
uur. 
 
We nodigen alle ouders en kinderen uit om te komen helpen. Groene 
vingers zijn niet noodzakelijk. Neem best wel een spade, laarzen en 
eventueel tuinhandschoenen mee. Voor thee en koffie zorgen wij. 
 
Tot dan! 
 
 
Vriendelijke groet, 
De schooltuincommissie Zuid 
 

 

En van Noord! 

 



  

Oudercommissie 

De Oudercommissie is een groep ouders van beide locaties die het team 

helpen met het organiseren van activiteiten op school, of school-

gerelateerde evenementen buiten school. 

Er is een redelijk vast schema met activiteiten gedurende het schooljaar 

waarbij we het team ondersteunen: 

- Sinterklaasfeest op school; 

- Kerstfeest op school; 

- Projectweek op school; 

- Palmpasenoptocht voor de kleuters; 

- Paasontbijt en -viering; 

- Organiseren drinken en eten bij avondvierdaagse; 

- Zomerfeest; 

- Afscheidsavond groep 8; 

- Wassen school T-shirts na een activiteit; 

- Organiseren schoolfotograaf; 

- Aanschaf kerst- en einde schooljaar presentje van de OC voor de 

leerlingen; 

- Alle eventuele extra ondersteuning, op verzoek. 

Er wordt ongeveer eens per 6 weken vergaderd waar we de afgelopen 

activiteiten analyseren en de komende activiteiten bespreken. Per 

activiteit zijn er een aantal ouders die zich met die activiteit 

bezighouden. Denk hierbij o.a. aan inkoop boodschappen, organiseren 

van benodigdheden tijdens een activiteit (bijvoorbeeld vuurkorven en 

partytenten regelen bij kerstfeest op school), en eventueel extra ouders 

regelen bij een activiteit. 

De Oudercommissie heeft op dit moment 2 voorzitters die de functie in 

een duo-baan uitvoeren. Zij organiseren de vergaderingen om en om op 

beide locaties, het notuleren van de vergaderingen wordt om toerbeurt  

 

door één van de andere leden gedaan. Ook heeft de Oudercommissie 

een penningmeester die alle inkomsten en uitgaven beheert. Vanuit 

Noord wordt er gezocht naar ouders die de oudercommissie willen 

versterken! 

De Oudercommissie bestaat op dit moment uit: 

Locatie Zuid: 

Jeffrey de Beet (voorzitter) 

Petra Stobbelaar (voorzitter) 

Marije Rozema 

Kevin van Wijk (penningmeester) 

Diana Stoorvogel 

Mechteld Kocks 

Sonja Gijsbertsen 

Geuri Botje 

Locatie Noord: 

Jetteke Boekschoten 

Tanja v.d. Bos 

Geerte Bodenstaff 

Zoals gezegd: we zijn op zoek naar versterking vanuit Noord. Ben je 

geïnteresseerd of wil je misschien iets meer info? Spreek één van 

bovenstaande leden, óf iemand van het team aan! 

 

 


