weekinfo nummer 1

Weer naar school!

vrijdag 19 augustus 2022

Maandag 22 augustus gaan de deuren
van de Johan Frisoschool weer open.
We hebben er zin in. Alles staat klaar
en we kijken er erg naar uit om weer
met de kinderen aan de slag te gaan.
Hopelijk heeft de vakantie iedereen
goed gedaan.

Agenda

De lokalen zijn weer ingericht, op
Noord zijn de schilders druk geweest,
dus we kunnen weer fris aan het
nieuwe schooljaar beginnen!

voor de komende periode

Voor de online ouderkalender: klik hier!
Maandag 22 augustus

Eerste schooldag van het
nieuwe seizoen

Tienminutengesprekken

Week van 12 september

Herfstvakantie

24 t/m 28 oktober

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

Op de eerste maandagochtend nodigen we uit voor een wat ruimere
inloop met een kopje koffie. U mag, tussen 8:20 uur en 8:45 uur, met
uw kind even het lokaal binnenlopen om te kijken en zo nodig even kort
kennismaken met de leerkracht.
De ingangen gebruiken we, net als vorig schooljaar, weer gescheiden.
Op Noord: groepen 5/6, 7 en 8 de ingang bij grasveld aan de achterzijde,
andere groepen de hoofdingang aan de schoolpleinkant.
Op Zuid: Groep 1/2 van juf Marian bij de buitendeur van het lokaal, de groepen
1/2B, 3 via de ingang aan de kant van de Gruttoweide en de groepen 4/5, 5/6
en 7/8 aan de kant van het schoolplein. (let op, dit is dus i.v.m. de verhuizing
van de lokalen deels aangepast).

De meeste afspraken en regels zoals deze er waren voor de
zomervakantie zullen ook in het nieuwe schooljaar blijven gelden.

Startgesprekken
Om ieder kind zo goed mogelijk te laten starten in de nieuwe groep,
voeren de leerkrachten in de week van 12 september een startgesprek
met alle ouders.
Binnekort ontvangt u een
vragenformulier. We vragen u dat
voor het gesprek terug te sturen
zodat we goed voorbereid het
gesprek in kunnen gaan.

‘Oortjes’
In ons onderwijs wordt ook regelmatig
op Chromebooks.
Op onze school geldt de afspraak dat
de leerlingen van de groepen 3 t/m 8
daarbij zelf oortjes aanschaffen.
Het werken met oortjes is
noodzakelijk, vanwege de geluiden
van de software.
Het zelf aanschaffen heeft meerdere
voordelen, o.a. op het gebied van de hygiëne. Ook hebben we gemerkt
dat de kinderen dan nog zorgvuldiger met de materialen omgaan.
We zien liever de kleine oortjes dan grote koptelefoons.
We hebben op school ook een voorraadje aangeschaft, zodat u in
noodgevallen de oortjes ook op school kunt kopen zolang de voorraad
strekt. De prijs is €3,-voor een paar oortjes (in een doosje).

Groepsindeling
De verdeling van de andere functies en taken is als volgt:
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.

Hiernaast geven we u een overzicht van de manier waarop de groepen
komend schooljaar zullen zijn samengesteld (de cijfers zijn de werkdagen).
Locatie
Noord

1-2a
1-2b
3
4
5-6
6-7
8

Leerkrachten

Juf Christien 3 en
Juf Margreeth 2
Juf Marianne 2 en juf
Frouke 3
Juf Jeannette 3 en
Juf Dorien 2
Juf Femke 4 en
Meester Ep 1
Juf Thea 3 en
Meester Ep 2
Juf Carin 3 en
Juf Dorien 2
Juf Rebecca 4 en
juf Dorien 1

Locatie
Zuid

1-2a
1-2b
3

Onderwijsassistenten: juf Marieke, juf Johanna en juf Priscilla
Directeur: meester Berry
Onderbouwcoördinator: juf Marianne en
Midden-/Bovenbouw: juf Carin
Managementsondersteuner: meester Ep
Conciërges: Teun en René

leerkrachten

Juf Marian 4 en
Juf Marja 1
Juf Bibeth en om de week
juf Marjolein 1 dag
Juf Eefke 3 en
Juf Marjolein 2

4-5

Juf Hanneke 5

5-6

Juf Linda 3 en
Juf Margreeth 2

7-8

IB-ers: juf Marcella en juf Anika

Juf Britt

5

Type-lessen

Na de zomer zijn er weer
type-cursussen op de
Frisoschool,
(voor de groepen 6, 7 en 8),
verzorgd door Rapido-typen.
Dit schooljaar worden deze waarschijnlijk gegeven op locatie Noord, op
vrijdagmiddag na schooltijd.
Meer informatie volgt!

Zomervakantie

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.
In de komende weken zullen we een uitgebreidere kalender bekend
maken waarin ook diverse schoolactiviteiten staan gepland.

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

Studiemiddag

Donderdag 15 september

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

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

Vanaf 12 uur vrij

Vanaf 12 uur vrij

Scholenmarkt VO- Ede-Wageningen
(voor de ouders van groep 7 en 8)
Op woensdag 14 september is er een scholenmarkt van de scholen voor
Voortgezet Onderwijs in Ede en Wageningen.
Alle scholen presenteren zich aan de hand van verschillende
voorlichtingsrondes.
Deze ‘markt’ is bedoeld voor de ouders en verzorgers van de leerlingen
van de groepen 7 en 8, en wordt dit jaar gehouden op het Marnix
College, Prins Bernhardlaan 25 in Ede, van 18:00 -21:30 uur.

De open dagen van het voortgezet onderwijs worden dit keer in het
najaar georganiseerd. Deze zijn bedoeld voor de ouders en verzorgers
van leerlingen van de groepen 7 en 8.
Hierbij alvast de data:

Het Streek College &
Het Streek Lyceum Ede
Pallas Athene College Ede
Marnix College Ede
Aeres VMBO Ede
Pantarijn Wageningen

Vrijdag 30 september

16:00-21:00 uur

Vrijdag 7 oktober

16:00-21:00 uur

Vrijdag 14 oktober

15:00-21:00 uur

Vrijdag 14 oktober

16:00-21:00 uur

Vrijdag 4 november

16:00-21:00 uur

U ontvangt van de scholen nog informatie. Deze zullen we via de
leerkrachten van groep 7 en 8 verspreiden.
Meer informatie op https://www.vo-ede.nl/

