
 
 

weekinfo nummer 28 
 

vrijdag 13 mei 2022 
 
 

 

Agenda  

voor de komende periode 
 

 

Voor de online ouderkalender: klik hier! 

 
Hemelvaart 

 
 26 en 27 mei 

2e Pinksterdag 

 

 

 

Maandag 6 juni 

Schoolreizen 

 

 

 

Vrijdag 10 juni 

Studiedag 

 

 

 

Maandag 20 juni 

Rapporten mee 
 

 
Vrijdag 24 juni 

Tienminutengesprekken 
 

 
Week van 27 juni 

 
Informatie op internet: www.johan-frisoschool.nl 

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

  
 

 

 

 

 
 
Schoolfotograaf  
 

Aanstaande maandag krijgen de kinderen 

een fotokaart mee, waarmee de bestelling 

van de schoolfoto’s kan worden gedaan!  

 

 

 

 

Masterplan onderwijs  

 
Afgelopen week was in de media veel aandacht voor het Masterplan 

Onderwijs. Dit is een plan vanuit de overheid om de basisvakken taal, 

rekenen, lezen, digitale geletterdheid en burgerschap te verbeteren. Dit 

sluit goed aan hoe vanuit Trivium al langer gestuurd wordt.  

 

Ook op de Friso heeft de focus de afgelopen tijd al erg gelegen op de 

opbrengsten en in de plannen voor komend jaar wordt dat verder 

uitgewerkt. We zoeken momenteel een nieuwe leesmethode uit en we 

besteden veel tijd aan het analyseren van het werk van de kinderen, 

waarna we de lessen daar weer beter op af kunnen stemmen. De 

leerkrachten kijken bij elkaar in de klassen om zo ook van en met elkaar 

te leren. Wanneer onze plannen voor volgend jaar helemaal klaar zijn 

zullen we ze met u delen. We zoeken daarin ook naar een balans waarin 

er zeker veel aandacht is voor de basisvakken, maar ook ruimte blijft 

voor creatieve ontwikkeling. Dat kan soms best een uitdaging zijn.  

 

Het masterplan van de regering is ook nog niet helemaal helder, maar 

zal zeker aansluiten bij de richting waar wij als Friso al een poosje mee 

aan het werk zijn.   

 

  

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


 

 

Schoolreizen 
 

Beste ouders, 

Op 10 juni gaat de hele school weer op schoolreis! 

 

De leerkrachten zullen zelf de 

begeleiders hiervoor regelen. 

Uw kind krijgt een T-shirt van 

school aan zodat het makkelijk 

te herkennen is. Deze wordt 

direct na afloop op school 

ingeleverd zodat de OC deze 

weer kan wassen. 

 

De kinderen nemen zelf hun 

lunch, tussendoortje en drinken mee. Ze mogen als ze dat willen ook 

een klein zakje snoep mee. 

Bij slecht weer is het handig om een regenjas mee te laten nemen. 

 

Voa Parro zal er weer een betaalverzoek worden gedaan, waarmee u via 

iDeal uw betaling kunt doen.  

  

Wilt u dit doen voor 31 mei? Dank alvast daarvoor.  

 

Mocht het betalen van deze schoolreiskosten een probleem voor u zijn, 

wilt dan contact opnemen met Berry Burghout? U kunt dan een 

persoonlijke regeling hiervoor treffen. 

 

 

Hieronder vindt u alle informatie per groep. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groepen 1/2:  

Land van Jan Klaassen in Braamt 

 

Businformatie: 

De kinderen worden om 8.30 uur op school verwacht. 

 

Vertrektijd Noord: 9.00 uur de Hoek van Doesburglaan/Hoek van der 

Vlugtlaan 

Vertrektijd Zuid: 9.15 uur Ooststeeg t.h.v. huisnummer 125 

Verwachte aankomsttijd in het park: 10.00 uur 

 

Vertrektijd uit het park: 14.00 uur 

Verwachtte aankomsttijd Zuid: 14.45 uur Ooststeeg t.h.v. huisnummer 

125 

Verwachte 

aankomsttijd Noord: 

15.00 uur de Hoek 

van 

Doesburglaan/Hoek 

van der Vlugtlaan 

 

 

Kosten: 

De kosten per leerling 

bedragen: €24,60. 

  

Via Parro zal een betaallink gestuurd worden. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groepen 3 t/m 6: 

Toverland in Sevenum 

 

Businformatie: 

De kinderen worden om 8.15 uur op school verwacht.. 

 

Vertrektijd Noord: 8.30 uur de Hoek van Doesburglaan/Hoek van der 

Vlugtlaan 

Vertrektijd Zuid: 8.45 uur Ooststeeg t.h.v. huisnummer 125 

Verwachte aankomsttijd in het park: 10.00 uur 

 

Vertrektijd uit het park: 14.00 uur 

Verwachte aankomsttijd Zuid: 15.15 uur Ooststeeg t.h.v huisnummer 

125 

Verwachte aankomsttijd Noord: 15.30 uur de hoek van 

Doesburglaan/hoek van der Vlugtlaan 

 

Kosten: 

 

De kosten per leerling bedragen: €27,50  

Via Parro zal een betaallink gestuurd worden. 

 

 

 

 

 

Groepen 7 en 8: 

Efteling in Kaatsheuvel 

 

Businformatie: 

 

Gr 7 + 8 Efteling in 

Kaatsheuvel 

 

Businformatie: 

 

De kinderen worden om 

8.30 uur op school 

verwacht. 

 

Vertrektijd Noord: 9.00 uur de hoek van Doesburglaan/hoek van der 

Vlugtlaan 

Vertrektijd Zuid: 9.15 uur Ooststeeg t.a.v. huisnummer 125 

Verwachte aankomsttijd in het park: 10.30 uur 

 

Vertrektijd uit het park: +/- 16.30 uur 

Verwachte aankomsttijd Zuid:17.30 uur Ooststeeg t.h.v. huisnummer 

125 

Verwachte aankomsttijd Noord: 17.45 uur de Hoek van 

Doesburglaan/Hoek van der Vlugtlaan 

 

Kosten: 

De kosten per leerling bedragen: €29.50  

Via Parro zal een betaallink gestuurd worden. 

 

 

Wij hebben er zin in!! 

 

 

 



 

 

 

Deze week in KWINK  
 

Bij de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen zijn 5 punten 

belangrijk:  

• Besef hebben van jezelf  

• Besef hebben van een ander  

• Keuzes kunnen maken  

• Zelfmanagement  

• Relaties kunnen hanteren  

 

 

Dit zijn de 

thema's die 

afwisselend in 

KWINK aan 

de orde 

komen. Deze 

weken 

werken we 

schoolbreed 

aan het 

thema 

‘keuzes 

maken'. De kinderen leren problemen op te lossen door óók naar de 

ander te luisteren. In de bovenbouw gaat het over win – win situaties. 

In de lagere groepen wordt dat besproken op een manier die past bij de 

leeftijd.   

In de keuzecheck, die door het jaar heen steeds terugkomt, leren de 

kinderen de vragen: Wat betekent dat voor mij? Wat betekent dat voor 

de ander? Dit is mijn keuze!  

 

Afscheid van juf Anette  

Juf Anette geeft al jaren met veel plezier les in de onderbouw op onze 

school. Na de zomervakantie zal ze met pensioen gaan.  

Juf Anette werkt vanaf 2005 voor Trivium, maar heeft daarvoor ook 

lesgegeven in Saoedi-Arabië en in Sao Paulo.  

Een hele mooie en afwisselende onderwijscarrière. Uiteraard zullen we 

nog uitgebreid afscheid nemen van de juf.  

 

 

Stille Tocht 
 

Zoals ieder jaar liep 

ook dit keer een 

vertegenwoordiging 

van onze school 

mee met de Stille 

tocht op 4 mei.  

 

Er werd door twee 

van onze leerlingen 

een krans gelegd bij 

het monument. 

 

Dit monument aan 

de Costerweg is al 

vele jaren door onze 

school geadopteerd.  

 

Mooi om op deze 

manier bij 4 en 5 

mei stil te staan.    



 

##   ingezonden bericht   ## 

 

 

In het kort: 
 
Een danseres in het wit gekleed sluipt, rolt en draait over een papieren 
vloer. Ze laat sporen van verf achter in rood, blauw, geel en groen. 
Langzaamaan ontstaat er een kleurrijk schilderij, niet alleen gemaakt 
met kwasten of handen en vingers, maar met het hele lichaam. 
 
 
Praktisch 
 
Dadodans uit Amsterdam onder de leiding van Gaia Donelli maakt associatieve, 
intieme en prikkelende dansvoorstellingen voor jonge kinderen (2 t/m 8) en hun 
naasten. Maar laten we heel eerlijk zijn: Franziska heeft deze voorstelling naar 
de Superette gehaald omdat ze verliefd werd op de trailer. Dus het is ook heel 
leuk als je 35 bent! Franziska zou graag mee willen dansen door de verf! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zo ziet je zondag in de Superette eruit: 

• De voorstelling begint om 11 uur, deuren openen om 10:30 uur en 
onze bar ontvangt je gastvrij met koffie, sap en gebak. 

• Na afloop van de performance is er een laagdrempelijke workshop voor 
de kinderen waar ze zelf mogen dansen, hun sporen achterlaten en de 
voorstelling verwerken. 
Je kunt ook blijven lunchen. Voor brood en soep is gezorgd (en cake zal 
ook nog over zijn). 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


