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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 echt nodig is, of 

wanneer u een afspraak 

hebt, de school binnen te 

komen. Anders voorlopig 

weer liever niet.  

 

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

plein. Dank alvast! 

 

 

Er zijn kinderen die chronisch verkouden zijn. Die kunnen en willen we 
natuurlijk niet steeds naar huis sturen, maar we willen het risico op 
een corona besmetting zo klein mogelijk maken en de signalen zijn bij 
chronisch verkouden kinderen nou eenmaal minder goed zichtbaar.   

 
Daarom hanteren we de  volgende richtlijnen: 
  
In de periode dat Corona sterk aanwezig is, zoals nu, wordt het 
chronisch verkouden kind iedere week in het weekend bij de GGD 
getest. Zo mist het geen schooldagen, is het risico op besmetting 
verkleind en is de belasting voor het kind te overzien.  
 
Als u andere afspraken wilt maken, ga dan in overleg met de 
leerkracht of met de directeur. 
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Ouderbijdrage 
 

Afgelopen vrijdag hebt u via Parro het betaalverzoek ontvangen voor de 

vrijwillige Ouderbijdrage.  

 

Fijn dat al veel ouders de 

bijdragen hebben 

overgemaakt. Dank voor die 

snelle actie. Daardoor kan de 

school met hulp van de 

Oudercommissie weer alle 

leuke activiteiten in dit 

schooljaar organiseren. Met als 

eerste natuurlijk de komende 

sinterklaasviering! 

 

Wilt u op een andere manier de vrijwillige bijdrage betalen, zoals bv. 

betaling in termijnen, wilt u dat dan even aangeven via ep@johan-

frisoschool.nl. Wij zorgen dan voor een aangepast betaalverzoek! 

 

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

Betrokkenheid/ Ouderbijdrage).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit keer is het de beurt aan het vierde actieteam om zich aan u voor te 

stellen: 

 

Actieteam “Sociaal-emotioneel leren en samen werken” 
 

Wij zijn actieteam Sociaal-emotioneel leren en samen werken.  

 

Het is ons doel om er samen met alle juffen en meesters voor te zorgen 

dat alle kinderen zich veilig voelen op school en dat we betrokken naar 

elkaar zijn, zodat we met plezier op school kunnen leren en spelen. 

 

Waar alle juffen en meesters hier veel aandacht aan besteden in de 

groepen, zetten wij ons als actieteam er voor in dat alle regels en 

afspraken op school duidelijk zijn, voor wel de kinderen als juffen en 

meesters.  

 

Voor de eerste periode hebben wij ons als doel gesteld dat wij de juffen 

en meesters ondersteunen bij de Gouden Weken. Dit zijn de eerste 

schoolweken waarin wordt gewerkt aan een positief groepsklimaat waar 

kinderen zichzelf kunnen zijn. 

 

De teamleden die 

deelnemen aan ons 

actieteam: 

Frouke van Hardeveld, 

Eefke van de Sluis-van 

Geffen, Priscilla 

Massop, Johanna van 

de Scheur en Robin 

Kant 
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Sinterklaasfeest 
 

 

Beste ouders en andere 

belangstellenden, 

 

Op 3 december vieren wij met 

elkaar het Sinterklaasfeest. Sint 

en Pieten brengen dan een 

bezoek aan de school. 

 

Sinterklaas en zijn Pieten komen 

om 8.30 uur aan op locatie Noord, na een bezoek aan alle klassen gaan 

ze naar locatie Zuid. Ze zullen daar om 11.45 uur aankomen. 

 

U bent van harte uitgenodigd om te komen kijken, wilt u dan wel op 

elkaars afstand letten en dat alle kinderen het goed kunnen zien?  

Mochten er nieuwe corona maatregelen komen hoort u dat van ons. 

 

Op 23 november mogen alle kinderen op school hun schoen zetten. 

 

De kinderen van de groepen 5/6, 7 en 8 op Noord en 5/6 en 7/8 op Zuid 

gaan lootjes trekken. Dat doen ze op 15 november. 

 

Ze nemen de surprise mee op 1 december. Ze worden dan 

tentoongesteld in de school, zo kan iedereen zien hoeveel mooie 

surprises er zijn geknutseld! 

Het bedrag voor het cadeautje van het lootjestrekken is 4 euro. 

 

Wij hebben er zin in! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glazenpotjes 

Voor de kerstviering dit jaar hebben we glazenpotjes nodig. Zou u deze 

voor ons willen verzamelen? U kunt denken aan potjes van groente, 

babyvoeding, pindakaas en zo meer. Wilt u deze potjes schoon en 

zonder etiket mee naar school geven? 

Op Noord zal bij de hoofdingang een bak/doos staan waar ze in gezet 

mogen worden en op Zuid alleen bij de ingang aan de kant van het 

schoolplein staan. 

Alvast heel hartelijk bedankt! 

 

 

 

 

 

 

 


