
 

 
 

weekinfo nummer 14 
 

vrijdag 7 januari 2022 
 
 

 

Agenda  

voor de komende periode 
 

 

   

Eerste schooldag 2022 
 
 Maandag 10 januari 

Studiedag 
(leerlingen vrij) 

 
Maandag 17 januari 

 
 
 

 

Studiedag 
(leerlingen vrij) 

 Vrijdag 11 februari 

Rapporten mee 
 
 Vrijdag 18 februari 

Tienminutengesprekken  
 

Week van 21 februari 

Voorjaarsvakantie 
 

28 februari – 4 maart 

 
 

 

Informatie op internet: www.johan-frisoschool.nl 

Algemeen contact via e-mail: info@johan-frisoschool.nl 
Directeur Berry Burghout: directie@johan-frisoschool.nl 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Beste ouders,  
 

Wat is een betere manier om, 

als nieuwe directeur, mijn 

eerste weekinfo te kunnen 

starten met u allemaal het 

allerbeste te wensen voor 2022. 

Dat het een goed en gezond jaar mag worden voor iedereen persoonlijk, 

maar ook een uitdagend en leerzaam jaar voor de kinderen bij ons op 

school.  

 

Heel fijn dat we dit jaar gewoon fysiek kunnen starten en niet allemaal 

vanachter een schermpje moeten werken. We hopen dat dit zo blijft.  

 

Komende weken zal ik vooral gebruiken om kennis te maken met de 

kinderen van school, met het team, ouders, MR, OC en iedereen die 

betrokken is bij de Frisoschool. Ik kijk er naar uit om de ontwikkeling 

van het team van de afgelopen tijd met Manet voort te zetten en samen 

verder te bouwen aan deze mooie school!  

 

Ik hoop u komende weken persoonlijk te kunnen spreken en verder 

kennis te maken.  

 

Voor nu wens ik u een fijn weekend en voor de kinderen: tot maandag!  

 

Berry Burghout  
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Wel naar school, 

maar..  
 

We zijn blij dat de scholen 

weer open kunnen, maar 

hierbij blijven de 

maatregelen van begin 

december wel van kracht.  

 

Dat betekent:  

 

1. Aangepast ‘Snottebellen beleid’: ook bij lichte klachten (snotneus, een 

hoestje, beetje keelpijn) moeten kinderen thuisblijven.   

 

2. Preventief zelftesten vanaf groep 6: De rijksoverheid adviseert om 

kinderen vanaf groep 6 twee keer per week thuis voor schooltijd te 

testen. Zelftesten zijn te krijgen via school.  

 

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).  

 

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.  

  

 

 

 

 

 

2022: Een nieuwe start… 
 

Nadat de kerstvakantie heel snel begon, kunnen we aan het begin van 

het nieuwe kalenderjaar gelukkig weer een ‘echte’ start maken, op de 

manier zoals gepland. We hopen dat de komende maanden zo normaal 

mogelijk zullen verlopen.  

 

Voor de kerstvakantie hebben we afscheid genomen van Manet Verwey, 

die sinds maart als interim-directeur aan de school verbonden was. Ook 

namen we afscheid van meester Robin, die zich op een andere manier 

voor het basisonderwijs gaat inzetten.   

 

Fijn dat we de vacatures die er waren hebben kunnen invullen.  

 

 

In groep 7/8 op Zuid gaat juf Britt vijf dagen 

per week aan de slag. De afgelopen jaren 

werkte zij op Curaçao en vanaf nu maakt zij 

deel uit van ons team. We wensen haar, en 

groep 78Z, veel plezier met elkaar! 

 

 

 

In groep 8 Noord gaat juf Annette op maandag en dinsdag aan de slag. 

Zij werkt al jaren op de Frisoschool en is dus een bekend gezicht voor 

ons. Vanaf de zomer werkt ze in de invalpool. In de praktijk betekende 

dit dat er voor haar steeds werk op de Frisoschool was… We wensen 

haar, in de voor haar nieuwe groep, veel succes en plezier! 

 

 


