
 
 

weekinfo nummer 9 
 

vrijdag 14 oktober 2022 
 
 

 

Agenda  

voor de komende periode 
 

 

 
Voor de online ouderkalender: klik hier! 

 

Winterklusochtend 
Schooltuin Noord 

 
 
 

Zaterdag 15 oktober 2022 
9:30-12:00 uur 

Herfstvakantie 

 

ma 24 t/m vr 28 oktober  

Studiedag 
Alle leerlingen vrij 

 

Maandag 31 oktober 2022 

Winterklusochtend 
Schooltuin Zuid 

 
 
 

Zaterdag 5 november 2022 
10:00-12:00 uur 

Open Dag op Zuid  

 
 

Donderdag 17 november 

Open Dag op Noord Woensdag 17 november 

 
Informatie op internet: www.johan-frisoschool.nl 

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

  

 

 

Voor Corona-berichten en aantallen klikt u hier:  

Aantal besmettingen per klas                 Laatste berichten corona  

 

 

 

Aanwezigheid directeur en IB-ers op de locaties:  

 
Week van 
17 oktober 

ma di wo do vr 

Berry Zuid  Noord Noord Zuid Noord 

Marcella - Zuid Zuid Noord  

Anika - Zuid - Noord Zuid 

 

 

 

Medezeggenschapsraad 
 

Het jaarverslag 2021/2022 staat ter inzage voor 

iedereen op onze website. Te vinden via deze link. 

 

 

 

 

School om 8.20u open  
 

Denkt u eraan dat 's ochtends de deuren van 

school pas om 8.20u opengaan.  

Leerkrachten zijn tot dan bezig met het 

voorbereiden van de dag. Dat gaat minder goed 

wanneer de kinderen al in de klas komen. 

Daarom graag even buiten wachten tot 8.20u.  

 

 

 

https://sites.google.com/view/friso-ouderkalender/homepage
http://www.johan-frisoschool.nl/
mailto:info@johan-frisoschool.nl
mailto:directie@johan-frisoschool.nl
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bKFrfx1-Xj0IOj2NjaDtkmbQ5j2sZVPsc0UltGpWnFY/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1HVY-PSAR3PIDRsWBVkfwgyL6gd0Nw05S?usp=sharing
https://www.johan-frisoschool.nl/wp-content/uploads/2022/10/Jaarverslag-MR-Johan-Frisoschool-2021-2022.pdf


 

De coronathermometer 
 

Misschien heeft u deze week gehoord dat minister Kuipers de 

coronathermometer heeft verhoogd van 1 naar 2. Dat betekent dat we 

meer aandacht hebben voor de kwetsbare groepen (meer info klik 

hier). Hoewel dit voor school weinig aanpassingen vraagt, neem ik u hier 

toch graag in mee.  

 

Vanaf 1 oktober moeten alle organisaties, basisscholen dus ook, een 

plan hebben, waarin staat wat de aanpak is bij de 4 fases van de 

coronathermometer. Wij gebruiken hiervoor het sectorplan van de raad 

voor het Primair Onderwijs (PO-raad). De ouderversie hiervan vindt u 

hier. De punten die hierin staan zijn door ons uitgewerkt in wat het 

betekent voor de Frisoschool.  

  

Scenario 2 (lichtgroen) betekent het volgende:  

• De school draait gewoon door als normaal (met de bekende hygiëne 

maatregelen) 

• Via deze link houden we u dagelijks op de hoogte over het aantal 

besmettingen op school. De link koppelen we ook aan de weekinfo. 

• Bij klachten graag testen. Zelftesten zijn op school verkrijgbaar. 

• Bij een positieve uitslag 5 dagen in quarantaine. Familieleden mogen 

wel gewoon naar buiten. Ook gaan klassen in principe niet in 

quarantaine. 

• Voor kinderen die heel kwetsbaar zijn voor corona, graag contact 

opnemen met de directie: directie@johan-frisoschool.nl 

 

We hopen uiteraard dat we niet hoeven op te schakelen naar scenario 3 

of 4. Wanneer dit landelijk toch wordt besloten (we bepalen dat niet 

zelf), moeten wij binnen een week de aanpassingen doorvoeren.  

Door dit bericht hoop ik dat u enig overzicht hebt gekregen in de 

mogelijke stappen.  

 

Op dit moment is er voor ons niet veel aan de hand.  

Hopen dat dat zo blijft!  

 

4 scenario's 

coronathermometer  
 

In het bericht hiervoor, dat we eerder al 

via Parro aan u stuurden, geven we de 

uitleg van de coronathermometer en het 

plan met 4 fases, dat wij als scholen hebben moeten uitwerken.  

Bovenaan de weekinfo vindt u vanaf nu weer een link naar een 

documentje waar het aantal besmettingen van de school op staat. Deze 

wordt dagelijks up-to-date gehouden. Zo bent u wanneer u wilt, op de 

hoogte van der stand van zaken.  

 

De laatste formulieren en berichten over corona staan in deze map. 

Wanneer u wilt zijn er weer corona zelftesten te verkrijgen op school.  

 

 

Ventilatie en verwarming  
 

Wij hebben veel aandacht voor 

ventilatie. Al onze lokalen hebben een 

CO2-meter en in bijna alle lokalen is 

een afzuigsysteem. Daarbij hebben 

we de ramen meestal open.  

 

Al die ventilatie is niet direct prettig voor de temperatuur in de klas. 

Zeker met de hoge gasprijzen willen we de verwarming niet voluit 

aanzetten. Het kan dus soms wat frisser zijn in de klas.  

 

Wanneer u uw kind daarover hoort, wilt u dan iets warmer kleden? Een 

extra vestje op school leggen kan ook handig zijn. Overigens lijken de 

meeste kinderen weinig last te hebben van kou en lopen ze, als je niet 

oppast, zonder jas naar buiten        

 

 

https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/artikelen/coronathermometer
https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/artikelen/coronathermometer
https://drive.google.com/file/d/1E6INeD-jP4WeKn17VMSRydgZroSQVo-z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E6INeD-jP4WeKn17VMSRydgZroSQVo-z/view?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bKFrfx1-Xj0IOj2NjaDtkmbQ5j2sZVPsc0UltGpWnFY/edit?usp=sharing
mailto:directie@johan-frisoschool.nl
https://drive.google.com/file/d/1v1BmuJUFf1MsT6M88-V47VvA9SnefIil/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v1BmuJUFf1MsT6M88-V47VvA9SnefIil/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1HVY-PSAR3PIDRsWBVkfwgyL6gd0Nw05S?usp=sharing


 

Kinderboekenweek  
 

 

Kinderboekenweek is altijd een 

mooie week om eens anders 

bezig te zijn met boeken en 

lezen. Het thema deze keer is 

Gi-Ga-Groen. Beide locaties 

zijn mooi versierd, passend bij het thema en deze week zijn leuke 

activiteiten gedaan.  

 

Op locatie Noord een boekenspeurtocht 

en op Zuid een Vossenjacht met vossen 

die passen bij het thema.  

 

Kinderen deden dit op beide locaties in 

gemixte groepjes met leerlingen uit 

verschillende klassen.  

 

Mooi om te zien hoe de bovenbouw-

leerlingen verantwoordelijkheid nemen 

voor de jongere kinderen.  

 

In deze map vindt u foto's van de 

vossenjacht en de speurtocht.  

 

Er is ook veel geknutseld (aan bv 

boomhutten)! 

  

Vandaag sloten we de Kinderboekenweek af met de inmiddels 

traditionele boekenmarkt. Altijd mooi om te zien hoe enthousiast de 

kinderen hiermee bezig zijn (en bij sommigen een waar handelstalent 

naar boven komt!      …)   

 

##   ingezonden bericht   ## 

 

Schaatsen? Dat is pas een coole sport! 

 

Als je het zelf eens wilt 

proberen, dan kan dat 

met de schaatsclub in 

Wageningen (STW).  

 

STW organiseert op de 

zaterdag een schaats 

uur speciaal voor de 

jeugd van 6 tot en met 

13 jaar op de ijsbaan 

in Nijmegen. Zo kun je 

onder deskundige 

begeleiding het schaatsen leren. Als je nog niet zeker weet of je het leuk vindt, 

kun je ook twee keer (gratis) meegaan om het te proberen. 

 

Tijdens dit STW-uur schaatst alleen de jeugd op de baan. Of je nu voor het 

eerst op de schaats staat of al kunt schaatsen: er is volop ruimte voor iedereen. 

Plezier staat voorop, het schaatsen leer je dan vanzelf. Naast gerichte 

schaatsoefeningen worden ook veel leuke spelletjes gedaan. De trainingen 

worden verzorgd door gediplomeerde trainers. Je kunt meedoen op houtjes, 

easy-gliders of noren. Verder moet je warme kleding meenemen waar je 

makkelijk in kunt bewegen en een muts en handschoenen voor de veiligheid. 

Het jeugd uur wordt georganiseerd op zaterdagavond van 17:00 – 18:00 uur 

vanaf half oktober tot januari, en daarna tot eind maart van 18:45 – 19.45 uur 

op de ijsbaan van Triavium in Nijmegen. Het vervoer naar Nijmegen wordt met 

een carpool georganiseerd. 

 

Op onze STWjeugd facebook en instagram pagina zie je leuke foto’s van onze 

activiteiten op het ijs en op de skeelerbaan. Ook via Sam-moves kun je met ons 

kennismaken. 

 

Als je meer informatie wilt, of je voor het jeugdschaatsen wilt opgeven kun je 

een email sturen naar jeugd@stw-site.nl . Je kunt ook bellen met Floor van der 

Wilt (0317 426 310). Zie ook Website STW. 

https://drive.google.com/drive/folders/1RaG_vjZ3-26akgaZE-nWeUlOtfvIuWs9?usp=sharing
https://www.facebook.com/stwjeugd/
https://www.instagram.com/stwjeugd/?hl=nl
https://www.wageningen-actief.nl/sam-moves
mailto:jeugd@stw-site.nl
https://stw-site.nl/jeugd/

