
 
 

weekinfo nummer 11 
 

vrijdag 4 november 2022 
 
 

 

 

Agenda  

voor de komende periode 
 

 

 

 
Voor de online ouderkalender: klik hier! 

 

Winterklusochtend 
Schooltuin Zuid 

 
 
 

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

Open Dag op Zuid  
 
 

Donderdag 17 november 

Open Dag op Noord Woensdag 23 november 

Sinterklaas op school 
 
 
 

Maandag 5 december 

Kerstmusical  
in Junushoff Noord 

 

woensdag 21 december 

Kerstmusical  
in Junushoff Zuid 

donderdag 22 december 

 

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  

7 november 
ma di wo do vr 

Berry Zuid afwezig Noord Zuid Noord 

Marcella -- Zuid Zuid Noord -- 

Anika -- Zuid -- Noord Zuid 

 

 
 

Kerstmusical 
 

Het lijkt nog ver weg, maar we zijn al 

begonnen met de voorbereidingen 

voor Kerst. We gaan in de week voor 

Kerst met alle groepen van onze school 

een musical in de Kerstsfeer opvoeren 

in ‘De Junushoff’.  

Vandaag, vrijdag hebben we de eerste 

zanglessen en dramalessen op Noord 

gehad, komende week is de start op 

Zuid! 

 

De voorstellingen vinden plaats op de 

volgende data: 

 

Locatie Noord:    woensdag 21 december 

Locatie Zuid:       donderdag 22 december                                   

De voorstellingen starten om 19:00 uur. Later vertellen we u meer!    

 

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


Als ouder is het leuk om te weten wat uw kind op school doet. Dit keer vertellen 

we u iets meer over de Bijbelverhalen die we in deze periode vertellen. We 

gebruiken daarvoor de methode ‘Kind op Maandag’. 

 

Kind op Maandag 

 
Na de zomervakantie zijn we begonnen 

met verhalen uit het boek Exodus. De 

kinderen hoorden over het volk Israël in 

Egypte: de Israëlieten moesten werken 

als slaven, er kwamen plagen in het land 

en God heeft zijn volk bevrijd. Het zijn 

veelzeggende verhalen, die laten zien 

dat God mensen bevrijdt uit angst en 

ellende. Maar met bevrijding alleen zijn 

we er nog niet: na het verhaal van de 

uittocht komt het grote verhaal van het 

volk Israël in de woestijn. Een verhaal over mensen die onderweg zijn, 

vaak met vallen en opstaan. Mensen die richting zoeken, soms hun eigen 

gang gaan, en dan toch de weg van het leven weer terugvinden. In de 

woestijn geeft God zijn volk tien geboden: tien leefregels op weg naar 

het beloofde land. Als mensen die leefregels waarmaken, komt het 

beloofde land dichterbij. 

 

Het thema van de komende periode is ‘Waar gaan we heen?’. Aan de 

hand van de verhalen denken de kinderen na over keuzes die zij zelf 

maken en keuzes van anderen. Wat kun je doen als dingen niet gaan 

zoals het zou moeten? Als je bijvoorbeeld ruzie krijgt, of als het tegenzit; 

welke kant kan het dan op gaan? En wie helpt jou om verder te komen? 

We eindigen deze periode met het verhaal van de intocht in het beloofde 

land. Het verhaal maakt duidelijk dat de Bijbel uiteindelijk een 

optimistisch boek is: mensen komen thuis, mensen komen goed terecht. 

Hopelijk straalt dat vertrouwen ook door de verhalen van deze periode 

heen! 

 

 

 

 

Kwink Koelkastposter en 

Oudernieuws  -nummer 2- 
 

Kwink brengt vier keer per schooljaar de 

Koelkastposter uit. Speciaal voor ouders 

en kinderen thuis. De Koelkastposter brengt ouders met kinderen in 

gesprek. De vorige keer editie 1, dit keer nummer 2! 

 

Rondom de woorden ‘Kwink Koelkastposter’ staat in een aantal 

spreekwolkjes het thema van elke les kort samengevat.’ Dan weet u als 

ouder waar uw kind het op school over gehad heeft en kunt u hen daar 

ook naar vragen. 

 

U ziet ook allemaal afbeeldingen van ‘apenkoppen’ op de poster, met 

daaronder de emotie die bij de uitdrukking hoort. Die emoticons bieden 

de mogelijkheid om met de kinderen over hun en uw emoties te praten. 

 

Onder de kopjes ‘Samen bespreken’ staan drie stellingen. Hoe wordt 

daar thuis over gedacht? 

 

En omdat sociaal-emotioneel leren (want daar is de methode Kwink 

voor) meer is dan alleen praten, vindt u ook altijd een aantal doe-

opdrachten op de poster. Die passen bij de thema’s van de lessen. 

 

Wij hopen dat de Koelkastposter bijdraagt aan een positieve en open 

communicatie thuis! 

 

Ook vindt u hier nog het Oudernieuws waarin u meer leest over de 

onderwerpen die in de afgelopen periode aan de orde waren.  

 
De afbeeldingen op de volgende pagina zijn als losse bijlage te downloaden! 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


