
 
 

weekinfo nummer 18 
 

vrijdag 23 december 2022 
 
 

 

 

Agenda  

voor de komende periode 
 

 

 
Voor de online ouderkalender: klik hier! 

 

Studiedag/Vrije dag 
 
 

Vrijdag 23 december 

Kerstvakantie 

 

Maandag 26 december  
t/m vrijdag 6 januari 

Voorleesdagen   25 januari t/m 4 februari 

Studiedag 
Analyse resultaten 

 
Dinsdag 7 februari 2023 

Rapporten mee  Vrijdag 17 februari 

Tienminutengesprekken   Week van 20 februari 

Voorjaarsvakantie 

 

ma 27 februari t/m 3 maart 
2023 

 

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  
9 januari 

ma di wo do vr 

Berry Noord Zuid Zuid Noord extern 

Marcella -- Noord Zuid Noord -- 

Anika -- Noord -- Zuid Noord 

 
  

Fijne feestdagen!  
  

De prachtige musical in 

de Junushoff; het 

christelijk kerstfeest in de 

klassen met het mooie 

Bijbelverhaal van het 

kindje Jezus; de 

kersttraktatie, 

chocolademelk en lichtjes 

in de school.  

 

De kerstviering bij ons op 

de Friso is alweer voorbij. 

Het zijn sfeervolle weken 

geweest met de kinderen. 

Heel mooi en bijzonder 

om dat zo met elkaar te 

mogen vieren.   

  
Via een aparte mail krijgt u een linkje naar de filmopname van de musical en naar de 

map met extra foto's. Deze linkjes zijn afgeschermd en kunnen we daarom niet via deze 

weekinfo delen.   

  

Namens het team van de Frisoschool wensen we u hele fijne feestdagen 

en we zien u graag op 9 januari weer terug. 

 

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


 

 

Van de OC 
 

De Oudercommissie heeft ook dit jaar weer gezorgd voor een 

decembermaand vol met extra activiteiten. 

Afsluitend kon iedereen deze week van wat lekkers genieten tijdens de 

kerstviering in de klas. 

 

De inhoud van het zakje was voor de kinderen, maar de kerstboodschap 

geldt ook voor u: Fijne feestdagen! 

We hopen ook in 2023 weer veel leuke dingen voor uw kinderen te 

kunnen organiseren. 

De Oudercommissie 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Na de Kerst…. 
 

…. Wordt er altijd opgeruimd, en misschien wel weggegooid. 

  

Veel terug in de dozen om volgend jaar weer tevoorschijn te halen. Of 

misschien denkt u: eigenlijk is deze versiering nog leuk, maar zelf wil ik 

het niet meer gebruiken. In dat geval is onze Oudercommissie er 

misschien blij mee! 

 

Dat geldt bijvoorbeeld zeker voor de Hollandse huisjes, van de 

Postcode-loterij-actie! Als u die weg wilt doen, houden we ons 

aanbevolen! 

 

 

  

 

 

##  ingezonden bericht  ## 

 

 

 


