
 
 

weekinfo nummer 25 
 

vrijdag 8 april 2022 
 
 

Agenda  

voor de komende periode 
 

Voor de online ouderkalender: klik hier! 

   

Palmpaasoptocht 
Groepen 1-2N+Z 

 Vrijdag 8 april 

Noord gr 3-8: 

Open gymlessen 
uitnodiging verstuurd via Parro! 

 

Dinsdag 12 april 

Open dag Zuid 
 
 

Woensdag 13 april 
9:00-16:30 uur 

Zuid gr 3-8: 

Open gymlessen 
uitnodiging verstuurd via Parro! 

 

Woensdag 13 april 

Paasviering in de groep  Donderdag 14 april 

Paasweekend 
Vrije dagen 

 
Vrijdag 15 april 

Maandag 18 april 

Noord en Zuid gr 1-2: 

Open gymlessen 
uitnodiging verstuurd via Parro! 

 

Donderdag 21 april 

Meivakantie 
 

 
25 april t/m 6 mei 

Schoolfotograaf  Maandag 9 mei 

 
Informatie op internet: www.johan-frisoschool.nl 

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

  

 

 

 

https://sites.google.com/view/friso-ouderkalender/homepage
http://www.johan-frisoschool.nl/
mailto:info@johan-frisoschool.nl
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Studiedag woensdag 30 maart 
 
 

Vorige week woensdag hadden we een 

mooie studiedag met het team. 's Ochtends 

hebben we in verschillende groepjes met 

elkaar gepraat over de richting van de school 

voor de komende tijd.  

 

We hebben van alle kanten naar de school gekeken en besproken waar 

we op de korte termijn (dit schooljaar), de middellange termijn (volgend 

schooljaar) en de langere termijn (het nieuwe schoolplan) aandacht voor 

willen hebben. Afgelopen maandag hebben we hier ook in de MR over 

gesproken.  

 

Komende tijd zal er zeker een accent blijven liggen op de basisvakken, 

maar daarnaast willen we ook ruimte vinden om meer met creatieve 

vakken bezig te zijn.  

Ook ons pedagogisch handelen met Kwink willen we extra aandacht 

geven. Daar hadden we op de middag een training van.  

 

Naast de mooie inhoudelijk gesprekken hebben we Thea even in het 

zonnetje gezet vanwege haar jubileum als leerkracht en was tijdens de 

lunch de prijsuitreiking aan juf Marian die ‘Molloot van het jaar’ was 

geworden in de laatste ‘Wie is de mol’ competitie in het team.  

 

Fijn en heel zinvol om zo met elkaar te werken aan onze mooie school. 

 

 

 
 
 

 
 
 

Kwink 
 

 

Omdat we op de studiemiddag uitgebreid met 

Kwink bezig zijn geweest, willen we hier iets 

meer schrijven over deze aanpak. Het is een 

bewezen en goedgekeurde aanpak voor sociaal 

emotioneel leren en wordt op veel scholen door 

heel Nederland gebruikt.  

 

De methode werkt via 5 gedragscompetenties:  

• Besef hebben van jezelf 

• Besef hebben van een ander 

• Keuzes kunnen maken 

• Zelfmanagement (hoe reageer ik op een situatie?) 

• Relaties kunnen hanteren.  

Bij de lessen is veel ondersteunend 

materiaal zoals de Kwink van de week en 

de Kwinkslagen (met stappenplannetjes 

hoe je iets oplost met elkaar).  

 

Voor de ondersteuning bij de onderbouw is 

er een handpoppenset die de lessen meer 

betekenis kunnen geven voor de kinderen.  

 

Komende tijd zullen we u vaker meenemen 

in de thema's die met Kwink in die periode 

zijn besproken. 

 

 
  



(herhaling/aanvulling) 

 

Ervaar zelf de gymles 

van je kind  

bij de Open Lesweek! 
 

 

Beste ouders en verzorgers, 

 

In de weekinfo van vorige week bent u uitgenodigd om mee te doen met 

de gymles van uw zoon of dochter! Onze gymlessen worden gegeven 

door een vakleerkracht bewegingsonderwijs van Gymonderwijs de Vallei. 

 

Op 12, 13 of 21 april (zie de agenda) ben je van harte welkom om 

samen met je kind(eren), met een gymles mee te doen en te ervaren 

hoe onze vakleerkrachten de gymles invullen. Via Parro bent u 

uitgenodigd (of gebeurt dat binnenkort, voor enkele kleutergroepen).  

Wilt u via dat uitnodigingsbericht laten weten of u komt deelnemen?  

 

De les wordt zo opgezet dat je samen met je kind(eren) kunt sporten. 

Per kind kan slechts één ouder aansluiten. Je wordt geacht actief mee te 

doen en te helpen. Zorg dan ook dat je sportkleding en zaalschoeisel 

draagt. 

 

De lestijden van de kleutergroepen ontbraken vorige week nog:  

Noord: 

Groep 1/2CT:   10:50 tot 11:20 uur 

Groep 1/2MF:   11:20 tot 11:50 uur  

Zuid: 

Groep 1/2M:    12:30 tot 13:00 uur 

Groep 1/2B:     13:00 tot 13:30 uur 

 

We stellen je aanwezigheid zeer op prijs. Meld je van tevoren even aan 

via het Parro-bericht dat u hebt ontvangen! 

 

 

 

 

Paasactiviteiten (Herhaling) 
 

 

Vrijdag 8 april lopen de groepen 1 /2 de Palmpasenoptocht. De tijd 

daarvan krijgt u te horen van de leerkracht. 

 

Donderdag 14 april vieren wij op school het paasfeest. We beginnen de 

dag met een paasontbijt met elkaar verzorgd door de OC-ouders. 

Aansluitend viert iedere groep het paasfeest in de klas. 

 

De kinderen mogen woensdag hun bord, beker, eierdopje en bestek in 

een theedoek mee naar school nemen. 

 

Alvast een fijne Pasen namens het team!  

 

 

 
 

 

 



 
 
 
 
Koningsspelen 
 

 

 

Op vrijdag 22 april staan de 

landelijke Koningsspelen gepland. In 

verband met de Eindtoets van groep 

8 op deze dag zullen wij dit met de 

hele school in een aangepaste vorm 

vieren.  

 

In de middag besteden wij aandacht 

aan de koningsspelen door 

WIELTJESMIDDAG te houden! 

 

Alle kinderen mogen 

buitenspeelgoed meenemen met wieltjes. (Skeelers, steppen, skelters, 

stuntfietsje, poppenwagens etc) 

 

Ook mogen ze gezelschapspellen meenemen om met elkaar te spelen in 

de klas. 

 

Iedereen mag deze dag natuurlijk in mooie oranje, rood/wit/blauwe of 

koninklijke kleding komen! 

 

We gaan er met elkaar een gezellige middag van maken.  

 

 

 

 

 

 

## ingezonden bericht ##  



Tuinklusochtend Zuid (verslag)  

Op zaterdag 26 maart was het voorjaars-

tuinklusochtend in de schooltuin op Zuid. 

Die dag bleek een goede keuze te zijn, want dat 

weekend was het nog heerlijk zonnig weer! 

Doordat we de grond de dag voordien al wat 

gesproeid hadden, was die goed bewerkbaar en 

dankzij de mooie lentezon kwamen er een heleboel ouders en kinderen 

opdagen om samen de schooltuin startklaar te maken voor het 

aankomende tuinseizoen. Met al die helpende handen kregen we een 

berg werk verzet! 

De grond werd omgespit en bemest, de compost uit de compostbak 

werd uitgeschept, de struiken werden bijgesnoeid, alle plantenrekjes 

werden hersteld en er werd gewied en gesnoeid in de kruidentuin. Ook 

in de ontdekbakken werd er fiks gewied en werden nadien plantjes 

bijgezet. 

Als laatste taak werden de tuintjes verdeeld en de door de kinderen  

zelfgemaakte naambordjes geplaatst bij elk tuintje. De tuin is nu 

startklaar! Deze week kan het nieuwe tuinseizoen beginnen! 

Bedankt iedereen die hier aan bijgedragen 

heeft!! Fijn dat we weer konden rekenen op 

zoveel helpende handen van mensen die 

niet bang zijn om vies te worden en die 

genieten van samen aan de slag te zijn 

buiten. We willen ook graag speciaal de 

kinderen bedanken: fijn dat jullie zo goed 

geholpen hebben jongens en meisjes! 

De tuincommissie Zuid 

 

Er 

is 

weer 

hard 

gewerkt! 

 

 

 

 

Oproepje Schooltuin Zuid 

 

Heeft u uitgebloeide bloembollen? Bijvoorbeeld narcissen, hyacinten of 

blauwe druifjes? Lever ze in voor de schooltuin! Bij de compostbak in 

de tuin staat een bak waar u de bolletjes in kunt doen. Zo wordt onze 

schooltuin volgend jaar nog mooier! 

 

 


