
 
 

weekinfo nummer 30 
 

vrijdag 3 juni 2022 
 
 

 

Agenda  

voor de komende periode 
 

 

Voor de online ouderkalender: klik hier! 

2e Pinksterdag 

 

 

 

Maandag 6 juni 

Schoolreizen 

 

 
 

Vrijdag 10 juni 

Studiedag 

 

 

 

Maandag 20 juni 

Rapporten mee 
 

 
Vrijdag 24 juni 

Tienminutengesprekken 
(op verzoek, zie toelichting) 

 

 
Week van 27 juni 

Eindfeest 
 

 
Vrijdag 1 juli 

 
Informatie op internet: www.johan-frisoschool.nl 

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

  
 

 

 

 

Voortgang vacatures  

We zijn hard bezig met het invullen van 

onze vacatures. Landelijk hebben veel 

beroepsgroepen te maken met 

personeelstekorten en ook in het onderwijs wordt het steeds lastiger om 

mensen te vinden die passen bij de school. Daarom zijn we blij dat we 

voor de onderbouwvacature en de vacature voor conciërge geschikte 

kandidaten hebben gevonden. Ook de vacature die halverwege het 

komende schooljaar zal ontstaan bij het pensioen van juf Christien 

hebben we kunnen invullen.  

Komende week houden we gesprekken voor de plek van Intern 

Begeleider in de plaats van juf Saskia, die deze zomervakantie de school 

zal verlaten.  

We hebben nu nog vacatures voor 2 dagen groep 3, 2 dagen groep 5/6 

en 3 dagen in de bovenbouw. Via verschillende kanalen zijn de 

advertenties weer uitgezet. Het is fijn wanneer u ze ook wilt delen. Ze 

zijn ook te bereiken via de website.  

 

Laatste 10-minuten gesprekken zijn op verzoek  

In de week van 27 juni zijn de laatste 

oudergesprekken van dit schooljaar. Deze gesprekken 

zijn niet ‘verplicht', maar alleen als er bijzondere 

dingen te bespreken zijn (vanuit leerkracht of ouders).  

Snel na de zomervakantie worden er weer gesprekken gepland met alle 

ouders en de nieuwe leerkrachten van uw zoon of dochter.  

De uitnodigingen gaan weer via Parro. Als u graag een gesprek wilt kunt 

u dit via een Parro-berichtje aangeven.  

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


 

 

VIERDE NIEUWSBERICHT BASISONDERWIJS 

THEMA VEILIGHEID 

 

Bericht van de gymmeesters Jorik, Marco en Stefan 

 

 

Veiligheid bij de gymles 

 

Veiligheid tijdens de gymles staat bij ons op plaats nummer 1. 

Om hiervoor te zorgen zijn we altijd alert in de les en hebben 

we gymzaalregels. 

 

Wat kunnen ouders en kinderen zelf doen om de veiligheid in de gymles 

te vergroten? 

 

1. Goede zaalschoenen dragen 

2. Geen sieraden dragen 

 

Goede zaalschoenen 

De meeste ongelukken 

gebeuren helaas door het 

dragen van slechte 

gymschoenen, bijvoorbeeld 

omdat de zolen te glad zijn. 

Een schoen met een goede 

grip is belangrijk; kinderen 

kunnen hiermee makkelijk remmen, ontwijken, klimmen, slalommen, 

springen en landen. Daarnaast is het goed om te kiezen voor een schoen 

met demping. Wanneer een schoen wat demping heeft, ontlast het de 

gewrichten zoals enkels, knieën en heupen. Ook zorgt het voor minder 

snel vermoeide voeten. Goede zaalschoenen hoeven niet duur te zijn 

 

 

 

 

Geen sieraden 

 

Het dragen van sieraden kan gevaarlijk zijn tijdens het sporten. Je kunt 

eraan blijven hangen en daardoor een lichaamsdeel afknellen of je kunt 

je huid openhalen. Jaarlijks gebeuren heel veel ongelukken door het 

dragen van sieraden tijdens de gymles. De gymdocenten van 

Sportservice De Vallei raden het dragen van sieraden dan ook 

nadrukkelijk af. Dus draag geen armbandjes, kettingen, ringen en 

oorbellen (met uitzondering van kleine oorknopjes). 

 

Zo houden we samen onze gymlessen veilig! 

 

 

Tip van de vakdocent 

 

Zorg voor profiel en demping onder je gymschoenen, dit voorkomt dat je 

uitglijdt, kan landen en snel kan wenden en keren in de gymzaal.  

 

 

Opdracht 

 

Hoe sportief is jouw juf of meester? We zijn op zoek naar de sportiefste 

juf of meester van de hele regio. Jij en/of je klas kan jouw juf of meester 

nomineren. Maak of laat een foto maken waarop jouw juf of meester zo 

sportief mogelijk staat. De foto kun je sturen naar 

gymonderwijs@sportservicedevallei.nl. Doe dat voor maandag 6 juni. 

 

Uit alle inzendingen wordt één winnaar bepaald. Die krijgt een 

sportpakket voor de hele klas! 

 

Zorg dat je juf of meester toestemming geeft voor het maken en sturen 

van de foto. We kunnen foto’s namelijk gebruiken om te plaatsen op 

onze social media. 

mailto:gymonderwijs@sportservicedevallei.nl

