
 

 
 

weekinfo nummer 10 
 

vrijdag 5 november 2021 
 
 

 

Agenda  

voor de komende periode 
 

   

   

School versieren voor Sint 
Locatie Noord 

 

Vrijdag 12 november 

Studiedag 
Leerlingen vrij 

 

Vrijdag 26 november 

Sinterklaas op school 

 

 
Vrijdag 3 december 

 

Kerstviering op school 

 

Woensdagavond 
22 december 

 
 

 

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 

  
 
 

 

Coronabesmettingen 
 

Gezien de oplopende besmettingen moeten we u weer vragen om 

alleen als het nodig is de school binnen te komen en anders liever 

niet. Ook weer het verzoek om voldoende afstand te houden, ook op 

het plein. Dank alvast! 

 

 

Ouderbijdrage 
 

Een paar weken geleden hebt u in de weekinfo een bericht gelezen van 

de oudercommissie.  

Daarin vertelden ze over alle leuke activiteiten die zij in de loop van het 

schooljaar organiseren.   

 

Voor de diverse activiteiten 

zijn natuurlijk ook financiële 

middelen nodig. Deze extra’s 

kunnen niet worden betaald 

van de rijksbijdragen, dus 

daarvoor bestaan de 

vrijwillige ouderbijdragen. 

 

De Medezeggenschapsraad heeft in samenspraak met de 

Oudercommissie deze jaarlijkse vrijwillige bijdrage vastgesteld op € 30,- 

per leerling. Dit betekent dat het bedrag hetzelfde is gebleven. 

 

Vandaag (of zo spoedig mogelijk) ontvangt u via Parro een verzoek tot 

betaling. U kunt de vrijwillige bijdrage dan via iDEAL voldoen.  

 

Zie ook wat hierover op onze website staat (onder Ouders/ 

Betrokkenheid/ Ouderbijdrage).   

 

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


Dit keer het derde actieteam dat zich aan u voorstelt: 

 

Actieteam pedagogisch en didactisch handelen  
 

Wij gaan ons dit jaar inzetten voor een goed pedagogisch en didactisch 

beleid op onze school! We werken momenteel aan kwaliteitsverbetering 

door het EDI-model in te voeren en toe te passen in onze lessen.  

 

Hiervoor volgen we met ons team scholing. Doel is hogere 

leeropbrengsten en een grote betrokkenheid van alle leerlingen. U 

kunt hier in de klassen al veel van terugzien. Zo staan er in alle groepen 

bijvoorbeeld concrete lesdoelen op het bord. Vraagt u gerust eens aan 

uw kind: "En... wat heb je vandaag met rekenen geleerd?"  

 

 

Het EDI-

model: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook proberen we dagelijks te werken met activerende werkvormen. Een 

herkenbaar onderdeel hiervan is bijvoorbeeld het werken 

met wisbordjes, waardoor alle kinderen actief betrokken worden bij de 

les. De komende periode gaan we ons nog meer verdiepen in het geven 

van gedifferentieerde instructie en lessen, waardoor we nog meer 

inzoomen op de verschillende behoeften en mogelijkheden van ieder 

kind en uw kind nog meer krijgt wat het verdient: goed onderwijs!  

 

Hartelijke groet,  

Marianne Hijnekamp, Linda van Buuren, Thea de Kam.  

  

  

  
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

Tuinklusochtend Zuid (verslag) 
 

De hevige plensbuien in de vroege 

ochtend deden ons het ergste 

vrezen, maar toch kwamen er op 

zaterdag 30 oktober enkele dappere 

vrijwilligers vol goede moed naar de 

schooltuin van Zuid.  

 

De rest van de ochtend miezerde het 

nog wel wat, maar dat weerhield ons 

er niet van om lekker aan de slag te 

gaan in de tuin! 

 

 

Er werd dus niet geklaagd, 

de schouders werden er 

ondergezet. Al gauw 

kwamen er nog enkele  

gemotiveerde ouders en 

kinderen meehelpen. De 

tuin veranderde van een 

door onkruid overwoekerde 

bladerhoop tot een netjes 

gesnoeide en gespitte tuin. 

 

Met een kleine maar enthousiaste 

groep hebben we de klus geklaard. 

Ook juf Hanneke van groep 4-5 

zette haar beste beentje voor en 

hielp met spitten en vegen.  

 

 

 

 

 

 

We hopen de volgende 

keer op nog meer 

helpende handen. Je 

hoeft niet perse groene 

vingers te hebben, alle 

hulp is welkom!   

 

 

 

We kunnen terugkijken op een 

gezellige ochtend waarbij veel 

klussen gedaan zijn. De tuin is 

gespit, onkruid verwijderd, 

bladeren geruimd, paden 

geveegd en takken gesnoeid.  

 

De tuin is weer bijna klaar voor 

de winter! 

 

 

 

Bedankt iedereen die hier aan 

bijgedragen heeft!! Fijn dat we weer 

konden rekenen op mensen die niet 

bang zijn om vies te worden en die 

genieten van samen aan de slag te 

zijn buiten.  

 

De tuincommissie Zuid 

 

 

 


