
 
 

weekinfo nummer 35 
 

vrijdag 8 juli 2022 
 
 

 

 

 

 

Agenda  

voor de komende periode 
 

 

 

 

 

 

Voor de online ouderkalender: klik hier! 

   

Begin  
zomervakantie 

 

 

 

Vrijdag 8 juli 12:00 uur 

   

Eerste schooldag  
na de zomervakantie 

 

 

 

Maandag 22 augustus 

 

Informatie op internet: www.johan-frisoschool.nl 

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

  
 

 

 

 

 

Vandaag was het alweer de laatste 

schooldag van dit schooljaar. 

 

We wensen iedereen  

een heerlijke vakantie!   

 
 

 

 

 

Bedankt ouders!  
 

Het schooljaar 2021 – 2022 is 

bijna afgelopen. Namens het 

hele team willen we u als ouders 

bedanken voor de hulp die we 

bij verschillende activiteiten van 

u hebben gekregen. 

Schoolreisjes, creamiddagen, de 

schooltuinen, uitstapjes, 

schoonmaakavonden, 

vossenjachten, Sinterklaasfeest, 

kerstviering en nog veel meer, 

zou allemaal niet mogelijk zijn 

zonder de hulp van ouders. We 

zijn erg blij met uw 

betrokkenheid bij de school en 

hopen volgend jaar weer een 

beroep op u te mogen doen!  

 

 

 

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


 

 

 

 

Update formatie  
 

Misschien heeft u op 

Facebook onze vacatures 

weer voorbij zien komen. 

Net als in veel 

beroepsgroepen heeft ook 

het onderwijs tekort aan 

personeel. We zien het op 

veel scholen, helaas ook 

bij ons.  

 

In een vorige weekinfo hebben we de groepsverdeling - onder 

voorbehoud - al met u gedeeld. Daarin is toch iets gewijzigd.  

 

De nieuwe leerkracht juf Dorien stond in groep 5/6Z twee dagen naast 

juf Linda. Juf Dorien zullen we echter inzetten in 6/7N naast juf Carin en 

waarschijnlijk ook in groep 8N naast juf Rebecca. Zij blijft, zoals gepland, 

de 2 dagen groep 3N lesgeven naast juf Jeannette.  

 

Dit betekent dat we nog een vacature hebben van 2 dagen in groep 

5/6Z. Wanneer u iemand kent die zou passen in onze school, dan horen 

we het graag. Het delen van de vacature is ook al fijn. Meer info staat 

op onze website.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verhuizen, verven en grote schoonmaak  
 

Op de laatste dag voor de grote vakantie zijn we, naast afscheid nemen, 

ook al bezig met het nieuwe schooljaar. Zo zijn op beide locaties de 

groepen 3 gewisseld van lokaal. Zij zitten komend jaar naast de 

kleutergroepen en kunnen op die manier - op bepaalde momenten - 

meedraaien in de gezamenlijke thema's in groep 1, 2 en 3. De overgang 

van 2 naar 3 wordt op die manier soepeler.   

 

Op Noord worden de muren in de lokalen en de hal gesausd. Ook de 

gele kozijnen aan de kant van de hal worden geschilderd. De kozijnen 

aan de kant van de klassen zullen later worden gedaan. De klus werd 

anders te groot om in de grote vakantie af te ronden.  

 

Verder worden beide locaties van top tot teen schoongemaakt en 

worden de vloeren weer in de was gezet. Dan starten we in augustus 

weer in schone en frisse gebouwen.  

 

 

 

 



 
 
Afscheid van de 8e groepers 
 
 

Acht jaren van hun jeugd hebben onze schoolverlaters doorgebracht op 

de basisschool. Dit zijn ruim 7500 uren!  

 

Een afscheid is altijd weer een bijzonder en feestelijk moment. Niet 

omdat we blij zijn dat ze de school verlaten, integendeel, maar omdat ze 

aan de start staan van een nieuwe fase in hun leven.  

 

Beide groepen 8 hebben de 

afgelopen periode ontzettend 

hard gewerkt aan een eindfilm. 

Deze week hebben we afscheid 

van hen genomen.  

 

Als ware filmsterren verschenen de kinderen een voor een op de rode 

loper. We kijken dankbaar terug op een waardevol afscheid. Ondanks 

1,5 meter beperkingen lukte het ons om een leuke avond te hebben met 

elkaar. Er zijn mooie woorden gesproken, grappige herinneringen 

opgehaald en hier en daar werd een traantje weggepinkt.  

 

Als team kijken we met trots naar een lichting 

prachtige kinderen die onze school nu gaan 

verlaten. We hebben van ze genoten en zijn 

dankbaar voor de ontwikkeling die de kinderen 

hebben doorgemaakt. En de film? Die was 

fantastisch!  

 

 

We wensen al onze 8e-jaars veel succes toe op 

hun nieuwe school! 

 

 

Waar gaan ze naar toe...  
 

Aan het einde van dit 

schooljaar vertrekken de 

35 leerlingen van groep 8 

naar het vervolgonderwijs.  

 

Ze hebben hun keuze 

gemaakt voor de volgende 

scholen: 

 

8 Pantarijn MHV (Wageningen) 

6 Pantarijn VMBO (Wageningen) 

 Pantarijn (Rhenen) 

7 Het Streek College VMBO (Ede) 

5 Het Streek Lyceum MHV (Ede) 

3 Aeres (Ede) v/h Groenhorst College 

2 Marnix College (Ede) 

3 Pallas Athene College (Ede) 

1 Vester College (Ede) 

35  

 

Maken we een verdeling naar de gegeven adviezen voor het niveau 

van de vervolgopleiding dan zien we het volgende: 

  

6 VWO 

 HAVO / VWO 

7 HAVO 

 VMBO -TL (=MAVO) / HAVO 

10 VMBO -TL (=MAVO) 

12 VMBO     K/T (1x) - Kader (9x) - Basis (1x)  B/K (1x) 
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Vakantie- en vrije dagenrooster 2022-2023  
 

Het vakantierooster voor komend schooljaar is vastgesteld. U vindt 

hieronder de vakantiedagen.  

 

Hieraan zijn ook de (voor de leerlingen vrije) 

studiedagen aangegeven.  

 

Begin komend schooljaar zullen we een kalender bekend maken waarin 

ook diverse schoolactiviteiten staan gepland.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Zomervakantie Ma. 11 juli t/m vr. 19 augustus 2022 

Studiemiddag Donderdag 15 september 
Vanaf 12 uur vrij 

Studiedag Trivium Woensdag 5 oktober 2022 

Herfstvakantie ma 24 t/m vr 28 oktober 2022 

Studiedag Maandag 31 oktober 2022 

Studiedag  Vrijdag 23 december 2022 

Kerstvakantie ma 26 december t/m vr 6 januari 

Studiedag Dinsdag 7 februari 2023 

Voorjaarsvakantie ma 27 februari t/m 3 maart 2023 

Studiedag  Maandag 3 april 2023 

Paasweekend Vrijdag 7 april en maandag 10 april 

Meivakantie Maandag 24 april t/m vr 5 mei 2023 

Studiemiddag  Dinsdag 9 mei 2023 
Vanaf 12 uur vrij 

Hemelvaartweekend Do 18 t/m vr 19 mei 2023 

2e Pinksterdag Maandag 29 mei 2023 

Studiedag  Maandag 19 juni 2023 

Zomervakantie ma 10 juli t/m vr 18 augustus 2023 

 

 

  



 

 

Type-lessen 
 

Na de zomer zijn er weer 

type-cursussen op de 

Frisoschool,  

(voor de groepen 6, 7 en 8), 

verzorgd door Rapido-typen.  

Komend seizoen worden 

deze waarschijnlijk gegeven op locatie Noord, op vrijdagmiddag na 

schooltijd. 

Meer informatie na de zomervakantie!   

 

 

Vakantie !! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iedereen een hele fijne zomervakantie gewenst! 

Geniet ervan, en tot ziens  

op maandag 22 augustus! 

 

 

##   ingezonden bericht   ## 


