
 
 

weekinfo nummer 19 
 

vrijdag 18 februari 2022 
 
 

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

 

Agenda  

voor de komende periode 
 

 

Voor de online ouderkalender: klik hier! 

   

Rapporten mee 
 
 Vrijdag 18 februari 

Tienminutengesprekken  
 

Week van 21 februari 

Juffen- en meesterdag 
 
 

Vrijdag 25 februari 

Voorjaarsvakantie 
 

28 februari – 4 maart 

Schooltuin  
klusochtend Zuid 

 
 Zaterdag 26 maart  

10:00-12:00 uur 

   

 
 

Informatie op internet: www.johan-frisoschool.nl 

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

  
 

 

 

 

Aanpassing coronamaatregelen  
 

Afgelopen dinsdag heeft de regering 

bekendgemaakt dat de coronaregels stap voor 

stap verder losgelaten zullen worden. Voor het 

basisonderwijs betekent dat het volgende:  

 

Vanaf 18 februari:  

 

De tijd dat iemand quarantaine moet na een positieve besmetting is 

teruggebracht naar vijf dagen in plaats van zeven dagen, mits je 24 uur 

geen klachten meer hebt.  

 

Richtlijnen rondom groepsgrootte, cohortering en gespreide looproutes 

vervallen.  

 

Ouders, verzorgers en andere externen mogen weer in de school, ook 

zijn open dagen weer mogelijk. Wel moeten hier de 1,5 meter afstand 

en het gebruik van mondneusmaskers nog gehandhaafd worden.  

 

Vanaf 25 februari (voor ons betekent dat dus na de voorjaarsvakantie):  

 

Het is niet meer nodig om 1,5 meter afstand te houden. 

Basismaatregelen zoals regelmatig handen wassen en voldoende 

ventileren gelden wel.  

 

Mondkapjes zijn niet meer nodig in de school. In het leerlingenvervoer is 

het nog wel nodig om een mondkapje te dragen.  

 

Het dringende advies voor leerlingen (voor groep 6 t/m 8) en 

onderwijspersoneel om twee keer per week een zelftest te doen blijft.   

 

 

  

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


 

Online informatie- en kennismakingsavond  
 

Donderdagavond hadden we via de Teams de informatie- en 

kennismakingsavond voor ouders. Voor mij als nieuwe directeur een 

fijne manier om veel ouders toch al even te kunnen zien en over een 

aantal onderwerpen een mening te vragen. We gebruikten daarvoor een 

mentimeter, waarmee iedereen via een mobieltje direct kon reageren.  

 

Ik heb het ervaren als een zeer prettige en zinvolle 

avond. De uitdraai van de mentimeter vindt u via dit 

linkje. Mooi om met het team verder mee aan de slag te 

gaan!  

 

Als aanvulling op deze avond zullen we volgende week een 

oudervragenlijst rondsturen waarin we meer uitgebreid uw mening over 

de school willen vragen.   

 

  

 

Verkeer rond de 

school  
 

Op de informatieavond werd 

de verkeerssituatie rond de 

locaties genoemd. Met name 

op locatie Noord (maar ook wel op Zuid) kunnen door stilstaande auto's 

gevaarlijke en onoverzichtelijke situaties ontstaan. We willen hier ook de 

gemeente bij betrekken, maar met elkaar kunnen we ook meewerken 

aan een veiligere situatie. Daarom een dringend verzoek om zo veel 

mogelijk met de fiets of lopend naar school te komen of, wanneer u toch 

met de auto moet komen, deze te parkeren op de daarvoor beschikbare 

plaatsen. Helaas is er weinig ruimte voor verkeer rond de school. Op 

deze manier wordt het hopelijk toch een beetje veiliger.  

 

  

 

 

 

Kunstmenu Wageningen  
 

Al enige jaren zijn wij als 

school aangesloten bij 

het Kunstmenu 

Wageningen. We krijgen 

vanuit dit kunstmenu een 

afwisselend aanbod zoals 

een bezoek aan Museum 

De Casteelse Poort, een 

theatervoorstelling in de 

Junushoff of 

mogelijkheden voor extra 

lessen of workshops.  

 

Op de site van Kunstmenu Wageningen staat het als volgt:” Met het 

Kunstmenu komt ieder kind op de basisschool in aanraking met kunst en 

cultuur. Alle kinderen krijgen een uitdagende basis kunst en cultuur mee. 

De waarde van cultuur is heel belangrijk voor de ontwikkeling van 

kinderen, door cultuur leer je de wereld met een andere blik bekijken. 

De ervaring en het vermogen om verrast te kunnen worden, verbazing 

te voelen en ontroerd te zijn is onbetaalbaar”.  

 

Komende tijd zijn verschillende groepen aan de beurt voor de ‘Klassefilm’ 

in het Heerenstraattheater. Andere groepen zijn in de loop van het 

schooljaar aan de beurt met activiteiten die bij hun leeftijd passen.  

 

 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1bnej8cTB12qXQZXbHdmHhaqqDIYoI3fa/view
https://drive.google.com/file/d/1bnej8cTB12qXQZXbHdmHhaqqDIYoI3fa/view

