
 
 

weekinfo nummer 16 
 

vrijdag 9 december 2022 
 
 

 

 

 

Agenda  

voor de komende periode 
 

 

 

 
Voor de online ouderkalender: klik hier! 

 

Afscheid juf Christien 
 
 
 

Vrijdag 16 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  

12 december 
ma di wo do vr 

Berry Noord Zuid 
Directie-

overleg 
Noord Zuid 

Marcella -- Noord Zuid Noord -- 

Anika -- Noord -- Zuid Noord 

 

  

 
 

Musical op 21 en 22 december, aanvang 19:00 uur  
 

Er wordt hard geoefend voor de kerstmusical. Tijdens de voorstelling 

zitten de meeste kinderen vooraan in de zaal. Zij lopen het podium op 

als ze aan de beurt zijn.  

 

Er zijn per gezin 5 kaartjes beschikbaar om de musical te bekijken. Meer 

kaartjes kan niet. Er mogen namelijk echt geen mensen in het gangpad 

staan, dat wordt strikt gehandhaafd. U mag wel onderling kaartjes ruilen 

wanneer u ze niet nodig heeft.   

 

Van de voorstelling wordt een film en foto's gemaakt die we met u in 

een beschermde omgeving zullen delen. U hoeft dus niet zelf te filmen 

tijdens de voorstelling.  

 

Als er speciale voorzieningen nodig zijn vanwege mensen met een beperking, 

zoals bijvoorbeeld een rolstoel, wilt u dat dan van tevoren aan ons doorgeven? 

Dan kan men in de Junushoff daar een voorziening voor treffen.  

 

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


 

  

Afscheid van juf Christien  
 

 

Aan het einde van 2022 gaat juf 

Christien met pensioen. Ze is ruim 45 

jaar leerkracht geweest.  

 

In het begin van haar carrière als juf 

werkte ze bij Peuterstad en de Willem 

Alexanderschool (dat is nu locatie 

Zuid).  

Tussendoor was ze leerkracht op de 

Ireneschool en later bij ons op de 

Friso.  

 

Vrijdag 16 december willen we overdag met de kinderen van locatie 

Noord stilstaan bij het afscheid van de juf. Zo krijgt ze het feestelijke 

afscheid dat ze verdient.  

 

 

Na schooltijd, meteen om 14:00 uur,  

krijgt u de kans om de juf persoonlijk de hand te schudden. 

 

 

Het is een bijzonder moment wanneer iemand na zoveel dienstjaren 

afscheid neemt.  

 

Juf Christien dank je voor al je wijze lessen, de liefde voor de kinderen, 

je inzet voor onze school, je belangrijke rol in de schooltuin en je 

gezelligheid in ons team. We gaan je missen op de Friso!  

 

 

 

 

 

Het plein op Noord is opgeleverd  
 

Afgelopen woensdag is het plein op locatie Noord opgeleverd. De 

werkzaamheden zijn klaar.  

Toch is er nog een probleem: het gras. Een groot deel van het plein zal 

ingezaaid worden. Met de huidige temperaturen zal dat echter niet 

uitlopen. We kiezen er daarom voor om pas in het voorjaar in te zaaien.  

Via rij-platen zorgen we dat het toestel met de glijbaan, de beide 

voetbalveldjes en de dubbele schommel komende tijd al bereikbaar zijn. 

De rest van de zwarte grond en de vogelnestschommel kunnen nog niet 

gebruikt worden. Op de heuvel zijn graszoden gelegd. Daar kan ook nog 

niet op gelopen worden. Dit gras moet eerst beter wortelen.   

Met de schoolpleincommissie, die de afgelopen 4 jaar hard heeft gewerkt 

aan alle voorbereidingen voor dit plein, zullen we een datum zoeken om 

het plein helemaal feestelijk te openen. Waarschijnlijk wordt dit ergens 

in het voorjaar.  

 

Tot dan kunnen we 

grote delen al prima 

gebruiken. Bij de 

aankomst van de Sint 

was het in ieder geval al 

fijn. We mochten hem 

verwelkomen vanuit ons 

gloednieuwe theater!  

 

 

 

 

 



 

 

Kerstviering in de klas 
 

 

Naast de musical in de Junushoff, vieren we ook kerst in de klas. 

 

Op locatie Zuid is de viering in de klas op dinsdag 20 december. 

Op locatie Noord is de viering in de klas op donderdag 22 december. 

 

De kinderen mogen feestelijk aangekleed naar school komen en we 

maken het extra gezellig in de klas. We besteden aandacht aan het 

christelijke kerstfeest en de kinderen krijgen iets lekkers te eten en te 

drinken van de Oudercommissie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij droog weer mogen de kinderen ook marshmallows roosteren bij een 

vuurtje op het schoolplein. 

 

Op Noord gaan we hiervoor de ruimte voor de (kleuter)klaslokalen 

gebruiken. 

 

Normaal staan hier alle fietsen. Willen jullie deze op donderdag 22 

december op het veld achter de school zetten? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hulp gezocht: vuurkorven en vuurouders 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor locatie Noord zijn we nog op zoek naar twee vuurkorven. Ook 

zoeken we voor beide locaties ouders die gedurende de ochtend de 

vuurtjes brandend kunnen houden en het roosteren van de 

marshmallows kunnen begeleiden.  

 

We zoeken ouders tussen 9:30 uur en 10:30 uur om te helpen met de 

voorbereidingen en tussen 10:30 en 12:30 uur wanneer de kinderen 

marshmallows gaan roosteren.  

 

Ben je beschikbaar voor de hele ochtend of een gedeelte ervan? Meld je 

dan aan bij die Oudercommissie via jettekereinders@hotmail.com. 

 

 

 

mailto:jettekereinders@hotmail.com

