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voor de komende periode 
 

 

 

   

   

Sinterklaas op school 

 

 
Vrijdag 3 december 

 

Sintversiering opruimen en 
versieren voor Kerst  

Locatie Noord 
 

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 
 

Helaas zitten we weer volop in de 

Corona-maatregelen en ook zijn er al 

meerdere groepen die een aantal 

dagen thuis hebben moeten werken.  

 

We vinden het natuurlijk heel fijn vinden dat we open mogen blijven! 

Het is voor de kinderen veel fijner en voor de kwaliteit van het 

onderwijs veel beter. Voor ons als team is het natuurlijk prettig dat we 

de kinderen live in de groep hebben.  

 

Fijn om te merken dat de kinderen hun best doen om zo goed 

mogelijk met de nieuwe regels om te gaan! 

 

Er zijn natuurlijk punten waar we extra rekening mee moeten houden:  

 

1. Snottebellen beleid: ook bij lichte klachten (snotneus, een hoestje, 

beetje keelpijn) moeten kinderen thuisblijven.  

2. Preventief zelftesten vanaf groep 6: het ministerie zoekt nog uit hoe 

de distributie van de zelftesten gaat verlopen. Als u thuis nog een 

zelftest heeft, zou het fijn zijn als u uw kind (vanaf groep 6) 2x per 

week voor schooltijd test.  

3. Denkt u aan het dagelijks meegeven van een schoon mondkapje 

vanaf maandag? Ook dit geldt alleen voor groep 6 t/m 8 (en natuurlijk 

voor de medewerkers). 

 

Zie ook de opmerking op de volgende pagina! 

 

Ook voor de komende feesten, Sint en Kerst, heeft dit uiteraard 

gevolgen. We moeten de dingen op een andere manier organiseren en 

proberen er zo voor de kinderen toch leuke dagen van te maken! 

 

http://www.johan-frisoschool.nl/
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Afscheid nemen en welkom 
 

Meester Robin gaat onze school helaas verlaten. 

Na 7 jaar als leerkracht zet hij nu de stap buiten 

het onderwijs: hij gaat aan de slag bij een 

onderwijsuitgeverij. Hij start daar na de 

kerstvakantie. Dat is voor de school niet fijn, 

maar soms komen droombanen voorbij op een  

onverwacht moment.  

 

Gelukkig is er ook goed nieuws: na de kerstvakantie komt juf Britt 

fulltime werken in groep 7-8Z. Meester Ep gaat dan weer twee dagen 

naar groep 5/6Z. Juf Britt is een ervaren bovenbouwleerkracht. Ze heeft 

de afgelopen jaren op Curaçao gewerkt en maakt in december weer de 

overstap naar Nederland. We denken dat hiermee een prima leerkracht 

ons team komt versterken.  

 

Op dit moment zijn we nog op zoek naar een leerkracht voor twee 

dagen in groep 8N. We hopen dat we ook deze vacature voor de 

donderdag en vrijdag snel kunnen invullen! 

 

 

 

Testen bij gezondheidsklachten 

Als uw kind klachten heeft, is het advies om te 

testen bij de GGD. Tot de testuitslag er is, blijft het 

kind thuis. Als de uitslag negatief is, mag uw kind weer naar school, 

ook als de klachten dan nog hetzelfde zijn. Als de klachten verergeren 

of veranderen, adviseert de GGD om opnieuw te testen. Ook als de 

klachten lang aanhouden, adviseert de GGD om regelmatig te testen, 

bijvoorbeeld eens per week.  

 

 

 

 
 

Sinterklaasfeest 
 

 

 

Op 3 december vieren wij met elkaar het 

Sinterklaasfeest. Sint brengt dan, met 

een piet, een bezoek aan de school.  

 

 

Hij zal uiteraard op iedere locatie een bezoek brengen. Hoe dat zal gaan, 

is nog even een verrassing. Want, in verband met de bekende 

maatregelen, is er geen echt “intocht” zoals we hadden gepland. Helaas 

kunnen hierbij dus geen ouders komen kijken! 

 

 

 

De leerlingen van de 

hogere groepen hebben 

de afgelopen week hard 

gewerkt aan het maken 

van een surprise voor de 

klasgenoot.  

 

De resultaten zijn tot 

vrijdag voor alle kinderen 

te bewonderen! 

 

 

Wij hebben zin in vrijdag! 


