
 
 

weekinfo nummer 14 
 

vrijdag 25 november 2022 
 
 

 

 

 

Agenda  

voor de komende periode 
 

 

 

 
Voor de online ouderkalender: klik hier! 

 

Sinterklaas op school 
 
 
 

Maandag 5 december 

Kerstmusical  
in Junushoff Noord 

 

woensdag 21 december 

Kerstmusical  
in Junushoff Zuid 

donderdag 22 december 

Studiedag/Vrije dag 
 
 

Vrijdag 23 december 

Kerstvakantie  
Maandag 26 december  
t/m vrijdag 6 januari 

 
Informatie op internet: www.johan-frisoschool.nl 

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

  

 

 

 

Aanwezigheid van directeur en IB-ers op de locaties:  

 
Week van  

28 november 
ma di wo do vr 

Berry Noord Zuid Zuid Noord extern 

Marcella -- Noord Zuid Noord -- 

Anika -- Noord -- Zuid Noord 

 

 

  

Coronaniveau aangepast  
 

Vanaf 22 november is het landelijke coronaniveau 

aangepast van 2 naar 1. Klik hier voor de site van 

het ministerie voor meer info.  

 

We zitten in het covid draaiboek voor onze school dus ook weer op 

scenario 1, wat betekent dat er geen extra maatregelen zijn. We houden 

ons aan de basis hygiëneregels en zijn alert op de ventilatie in de 

klassen (alle klassen hebben bij ons een CO2 meter).  

 

We zullen vanaf nu ook niet meer de positieve meldingen bijhouden in 

het overzicht bovenaan de weekinfo. De afgelopen weken waren de 

meldingen al zeer beperkt.  

 

 

 

Van de schooltuincommissie Zuid: 

 

De schooltuinklusochtend voor het 

voorjaar is alweer gepland:  

Zaterdag 25 maart, van 10.00 uur tot 12.00 uur. 

Zet u het alvast in de agenda? 

 

  

https://sites.google.com/view/friso-ouderkalender/homepage
http://www.johan-frisoschool.nl/
mailto:info@johan-frisoschool.nl
mailto:directie@johan-frisoschool.nl
https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/
https://drive.google.com/file/d/1E6INeD-jP4WeKn17VMSRydgZroSQVo-z/view?usp=share_link


 

Sinterklaas 
 

Op maandag 5 december zal de Sint 

op beide locaties op bezoek komen. 

We kijken er naar uit! 

 

De verwachte aankomst van de Sint 

is om ongeveer 8:30 uur op Zuid. 

Daarna zal hij zich naar Noord 

begeven waar hij om rond 11:10 uur 

zal aankomen! 

 

 

Knuffelalarm! 
 

Vorige week heeft u gehoord dat de 

knuffelpiet in onze school slaapt.  

 

Nu is er iets vreselijks gebeurd: Piet 

is haar lievelingsknuffel 

kwijtgeraakt! Piet kan er niet meer 

van slapen.  

 

De kinderen zoeken ook overal naar 

de knuffel. De kinderen van de 

bovenbouw hebben de knuffel op 

een ‘gezocht’-poster getekend!  

De politie is al op de hoogte 

gebracht en zelfs de burgemeester! 

 

We houden u op de hoogte, maar 

hopen dat we de knuffel snel terug vinden! 

 

 

 

Kerstbomen voor de 

musical  
 

In de week van 19 december vieren we 

kerstfeest op school. Naast het christelijk 

kerstfeest dat we in de klassen vieren, 

spelen we ook een kerstmusical in de 

Junushof. Woensdag 21 december doen 

we dat met locatie Noord en 22 

december met Zuid.  

 

Voor de musical zoeken we voor het kraampje van de 

kerstbomenverkoper 7 flinke kerstbomen. Ze hoeven niet heel mooi te 

zijn, het zijn echt rekwisieten. Kunt u ons hiermee helpen? Heeft u nog 

een oude kunstboom over, of weet u misschien een overgebleven echte 

boom? Dan horen wij het graag! U kunt uw reactie mailen aan 

directie@johan-frisoschool.nl  

 

 

 

Opslagruimte 
 

Op school komen we vaak opslagruimte tekort. Vooral voor de spullen 

die we in de decembertijd nodig hebben, zoals de attributen voor de 

Sinterklaas-versieringen en de vele kerstversieringen (vooral de 

kunstkerstbomen) hebben we eigenlijk geen opbergplaats.  

 

In de afgelopen jaren hebben we daarvoor vaak bergruimte van een 

ouder of een collega mogen gebruiken. Op dit moment zijn we op zoek 

naar nieuwe opslagruimte, omdat we niet meer op de laatst gebruikte 

plek terecht kunnen. Hebt of weet u een geschikte bergruimte, wilt u dat 

dan laten weten via info@johan-frisoschool.nl? 

Dank alvast voor het meedenken!  

 

mailto:directie@johan-frisoschool.nl
mailto:info@johan-frisoschool.nl


 

 

 

 

Kind op maandag – 

Adventstijd 
 

Dromen bestaan niet alleen in de nacht. 

Als mensen hopen op wat komen gaat, 

als ze vertellen wat er kan veranderen, 

dan delen ze hun dromen met elkaar.  

 

Lang geleden deed de profeet Jesaja 

dat ook. Hij vertelde aan de mensen in 

zijn land dat er een nieuwe koning zou 

komen, die vrede en geluk zou brengen. 

De hele wereld zou erdoor veranderen, 

zei Jesaja; zelfs de dieren zouden in 

vrede samenleven.  

 

Op weg naar kerst lezen we opnieuw over het visioen van Jesaja. Met 

dat visioen in gedachten lezen we over de priester Zacharias, die bezoek 

krijgt van een engel. En we horen over Maria, de jonge vrouw uit 

Narazet die van een engel te horen krijgt dat zij de moeder van Jezus 

wordt. Jezus zal de koning zijn die vrede brengt – zo wordt het visioen 

van Jesaja waar. 

 

‘Droom met me mee’ is het thema van deze adventstijd. De kinderen 

maken kennis met Bijbelse dromen van vrede en geluk, en delen ook 

hun eigen dromen met elkaar. Door mee te dromen van een eerlijke, 

rechtvaardige wereld kunnen we samen de wereld mooier maken. Zo 

wordt kerst een feest voor iedereen! 

 

 

 

 

 

Groep 4-5-Z in Het Depot  
 

 

 

Groep 45Z is naar het Depot 

geweest! Daar is een tentoonstelling 

bezocht met abstracte beelden.  

 

De kinderen hebben geometrische 

vormen en organische vormen leren 

kennen!  

 

En zelf ook werkstukken gemaakt:  

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 
 

Kinderboeken 
 

In de 

Kinderboekenweek 

hebben alle leerlingen 

een boekenkrant 

gekregen, met daarin 

coupons die u bij 

Kniphorst kon en kunt 

inleveren.  

 

Bij de aanschaf van een kinderboek krijgen wij als school tot 20% 

korting op de aanschaf van boeken voor onze school. 

 

Inmiddels is deze spaaractie alweer bijna 2 maanden bezig. We hebben 

al behoorlijk wat bonnen binnengekregen!  

 

De actie loopt nog tot 31 december. Misschien doet u nog inkopen voor 

de decembermaand?  Er kan dus nog gespaard worden! 

 

 

 

 

 

 

 

 

## Ingezonden bericht ## 

 

 


