
 
 

weekinfo nummer 7 
 

vrijdag 30 september 2022 
 
 

 

Agenda  

voor de komende periode 
 

Voor de online ouderkalender: klik hier! 

Werkzaamheden  

plein Noord 
 

Vrijdag 30 september 
Zaterdag 1 oktober 

Studiedag Trivium 
Alle leerlingen vrij 

 

 
Woensdag 5 oktober 2022 

Kamp groepen 8  
Woensdag 5 t/m 
Vrijdag 7 oktober 

Kinderboekenweek  
 

5 t/m 16 oktober 

MR-vergadering 
 

 
Dinsdag 11 oktober 

Boekenmarkt 
 
 

Vrijdagmiddag 14 oktober 

Herfstvakantie 

 

ma 24 t/m vr 28 oktober  

Studiedag 
Alle leerlingen vrij 

 
 
 

Maandag 31 oktober 2022 

 
Informatie op internet: www.johan-frisoschool.nl 

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

  

 

 

 

Nieuw plein op Noord 
 

We zijn gestart! De eerste 

toestellen zijn van het plein en 

vrijdag en zaterdag worden de 

meeste tegels uit het plein 

gehaald.  

 

Maandag gaat DonkerGroen 

beginnen met het grote werk en 

worden de hekken geplaatst.  

 

De pleiningang aan onze kant is dan afgesloten. Via de poort aan de 

kant van De Nijenoord kunt u wel op het plein komen. De tegels tegen 

de school blijven nog even liggen. De voordeur is dus gewoon 

bereikbaar. Fietsen kunnen ook achter de school worden geplaatst (bij 

het raam van het kantoortje van meester Berry, en naast de school)? 

 

Kinderen mogen ook via de achterdeur naar binnen. Vanaf 17 oktober is 

het plein ook via onze kant weer bereikbaar.  

 

 

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


 

 

 

Informatieavonden op school 
 

 

 

Maandag en woensdag hadden we de 

informatieavonden op Zuid en Noord.  

 

We namen ouders mee in de resultaten van 

afgelopen jaar. Van daaruit maakten we 

duidelijk wat de doelen zijn voor dit 

schooljaar. Waar willen we aan werken.  

 

Dit jaarplan is heel uitgebreid, maar 6 

actiepunten springen eruit. We hebben ze bij 

elkaar gezet in een poster (zie de afbeelding).  

 

Daarna gingen de ouders naar de klassen om 

daar informatie te krijgen over de groep. Op 

beide locaties was een heel mooie opkomst.  

 

Fijn om de plannen van de school zo met u te 

kunnen delen! 

 

In de loop van het jaar zullen we nog 2 

klankbordavonden organiseren waarin ouders 

kunnen meedenken over de koers van de 

school in de komende 4 jaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Aanwezigheid MT op de locaties:  
 

 

 
ma di wo do vr 

Berry Zuid Noord Studiedag Zuid extern 

Marcella  Zuid Studiedag Noord  

Anika  Zuid Studiedag Noord Zuid 

 

 

 

 

A.s. woensdag STUDIEDAG 
 

 

Denkt u er aan dat alle 

leerlingen komende 

woensdag vrij zijn?  

 

 

 

 

 

 

Kamp groep 8 
 

We wensen de groepen 8 

van Noord en Zuid 

woensdag, donderdag en 

vrijdag veel plezier op hun 

kamp in Otterlo! 

 

 

 

 
##   ingezonden bericht   ## 

 
 


