Aanwezigheid van directeur en IB-ers op de locaties:
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Agenda
voor de komende periode

Sinterklaas
Voor de online ouderkalender: klik hier!

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

U heeft het vast al
vernomen van uw
kind: er slaapt een Piet
in onze school!
Dit is Knuffelpiet. Ze
slaapt er elke nacht,
maar is ’s morgens als
wij op school komen al
weer weg.
We vinden het goed
dat Knuffelpiet zo fijn
bij ons op school kan
slapen!

Open dagen

Raad van toezicht op school

De Johan Frisoschool hoort
bij Stichting Trivium.
Een stichting met 14
scholen die geleid wordt
door onze directeur
bestuurder Margreet van
Koppenhagen.
Zij, en de stichting als geheel, wordt gecontroleerd door een Raad van
Toezicht (RvT). Zij kijken normaalgesproken niet naar het beleid per
school, maar meer naar de gang van zaken van de hele stichting, zoals
financiën, kwaliteit en beleid.
De RvT maakt een kennismakingsrondje langs alle Triviumscholen.
Vrijdag zijn wij aan de beurt. Ze kijken in 2 klassen en zullen gesprekken
hebben met Mr-ouders, leerkrachten en kinderen.
Het is geen controlebezoek, maar voor de RvT bedoeld om meer gevoel
te krijgen bij de scholen waar ze toezichthouder van zijn. Een goede
ontwikkeling dat ze daarvoor langskomen.

Gisteren, donderdag 17 november (op Zuid) en woensdag 23 november
(Noord) hielden en houden we weer open dagen voor ouders die op
zoek zijn naar een geschikte school voor hun kind.
Kent u ouders die nog een school zoeken? Wilt hen dan even wijzen op
deze mogelijkheid om kennis te maken?

## ingezonden bericht ##

