
 
 

weekinfo nummer 17 
 

vrijdag 4 februari 2022 
 
 

 
Voor de laatste Corona-informatie: Klik hier voor de brief.               

 

Agenda  

voor de komende periode 
 

Voor de online ouderkalender: klik hier! 

Studiedag 
(leerlingen vrij) 

 
Vrijdag 11 februari 

Rapporten mee 
 
 Vrijdag 18 februari 

Tienminutengesprekken  
 

Week van 21 februari 

Voorjaarsvakantie 
 

28 februari – 4 maart 

Schooltuin  
klusochtend Zuid 

 
 Zaterdag 26 maart  

10:00-12:00 uur 

Start Schooltuinseizoen  
Zuid groepen 2 en 5 

 Maandag 4 april 

Schooltuinkijkavond 
Zuid 

 Woensdag 15 juni 

   

 
 

Informatie op internet: www.johan-frisoschool.nl 

Algemeen contact via e-mail: info@johan-frisoschool.nl 

Directeur Berry Burghout: directie@johan-frisoschool.nl 

  
 

 

Online kalender  
 

Naast de agenda voor de komende week die altijd 

bovenaan de nieuwsbrief staat, vindt u daar nu ook 

een knop naar de online kalender voor het hele 

jaar. Hierin staan alle vakanties en activiteiten die 

we dit jaar op de planning hebben staan. Deze 

kalender houden we up-to-date. Via GoogleAgenda kunt u hem, als u 

wilt, ook koppelen aan uw eigen agenda.  

 

Coronanieuws  
 

Het aantal coronabesmettingen lijkt bij ons op 

school op dit moment nog redelijk mee te vallen. 

Er zijn uiteraard wel besmettingen – wat soms 

ook echt vervelend kan zijn - maar zeker in 

vergelijk met collegascholen zien we relatief 

weinig kinderen in quarantaine. We merken dat ouders veel met ons 

meedenken en regelmatig testen. Heel fijn!  

In de bovenbouw, vanaf groep 6, geven we eens in de 2 weken 

zelftesten mee. Ook deze week is dat weer gebeurd. Het aantal 

besmettingen en de laatste regels vindt u via deze link.  

  

Online informatieavond  
 

Op donderdagavond 17 februari houden we een 

online informatieavond. Als school, en zeker ook 

als nieuwe directeur, vinden we het fijn om zo 

contact met u te blijven houden.  Een online 

omgeving leent zich minder goed voor discussies, maar we gaan ons 

best doen om het toch een beetje interactief te maken. We beginnen om 

19.00u. Het zal ongeveer een uurtje duren. Meer informatie en het linkje 

volgt binnenkort.  

 

https://drive.google.com/drive/folders/1HVY-PSAR3PIDRsWBVkfwgyL6gd0Nw05S
https://sites.google.com/view/friso-ouderkalender/homepage
http://www.johan-frisoschool.nl/
mailto:info@johan-frisoschool.nl
mailto:directie@johan-frisoschool.nl
https://drive.google.com/drive/folders/1HVY-PSAR3PIDRsWBVkfwgyL6gd0Nw05S?usp=sharing


 

De gymlessen 
 

 

 

 

HALLO ALLEMAAL! 

 

Je hebt ons vast al wel eens gezien op de school. Wij zijn Marco 

Heijmen, Stefan Gerressen en Jorik Roelofsen, de vakleerkrachten 

bewegingsonderwijs van Gymonderwijs de Vallei. We zijn erg blij dat de 

Johan Frisoschool kiest voor professionele gymlessen.  

 

Goed en gevarieerd bewegen is enorm belangrijk. Je wordt er niet alleen 

fitter van, je zit lekkerder in je vel, je kunt je energie kwijt, je ontdekt je 

talenten en het helpt zelfs om beter te worden in taal, rekenen of andere 

vakken op school. Maar het allerbelangrijkste: sporten en bewegen is 

gewoon ontzettend leuk. 

 

We kunnen uit eigen ervaring spreken. Door van jongs af aan veel en 

gevarieerd te bewegen ontdekten we dat we voetbal en volleybal erg 

leuk vonden en er ook goed in zijn. Door heel veel uit te proberen en te 

ontdekken hebben we onze talenten gevonden. Dat is ook waar we aan 

mee wil helpen in de gymles. Alles laten ervaren en proberen, er een 

toffe gymles van maken. 

 

 

 

 

 

 

Je mag de komende tijd vrijwel maandelijks een berichtje van één van 

ons verwachten. Elke keer komt een ander onderwerp aan bod, we 

geven een beweegtip en een opdracht waarvan we hopen dat iedereen 

natuurlijk meedoet. 

 

Heb je vragen over de gymles, dan mag je ons altijd op school even 

aanschieten. We verheugen ons op een sportief jaar vol beweging. 

 

Mede namens Marco Heijmen en Stefan Gerressen, 

Jorik Roelofsen 

 

 

Tip: 

Wist je dat je voornamelijk bezig bent met de grove motoriek in de 

gymles, maar dat de fijne motoriek net zo belangrijk is. Dit doe je 

bijvoorbeeld door te tafeltennissen, te schrijven met een pen, een 

bladzijde van een boek om te slaan of door te knutselen. 

 

Opdracht: 

Nu ga jij aan de slag met je fijne motoriek! Knutsel jouw favoriete 

sportattribuut/voorwerp. Zet er ergens je naam, groep en naam van de 

school op. Neem jouw knutselwerk in de week van maandag 21 t/m 

vrijdag 25 februari mee naar de gymles. 

 

 

Samen met al mijn collega’s verzamelen we alle knutselwerken op alle 

scholen waar we les geven. Via loting wordt één winnaar getrokken op 

maandag 28 februari. Die wint het sportattribuut dat geknutseld is in het 

echt. Dus: ga aan de slag en zorg dat je je knutselwerk op tijd 

meeneemt naar de gymles. Wie weet ben jij de winnaar! 

 

 

 



 

Warme truiendag! 
 

Op vrijdag 11 februari 2022 vieren we de alweer 16e 

Warmetruiendag! Meedoen is simpel: zet de verwarming lager, trek een 

extra warme trui aan en bespaar 6% energie en CO2 per graad.  

 

Als heel Nederland op 1 dag 1 graad lager stookt, besparen we 6,3 

miljoen kilo CO2! Doen we dat een heel stookseizoen lang, dan besparen 

we maar liefst 1 megaton 

CO2! 

 

Op school doen wij hieraan 

mee. Ook al is het een 

studiedag, thuis kan je dit 

natuurlijk ook doen! 

 

 

 

 

Rapporten 
 

De komende weken werken de leerkrachten weer aan de rapporten van 

de leerlingen. Ligt het rapportenmapje nog thuis, wilt u het dan aan het 

begin van de komende week meegeven naar school? 

 

 

Studiedag 
 

Denkt u er aan dat alle leerlingen komende vrijdag vrij zijn i.v.m. een 

studiedag van de leerkrachten?  

 

 

 

 

 

Ingezonden bericht:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


