
 
 

weekinfo nummer 20 
 

vrijdag 20 januari 2023 
 
 

 

 

Agenda  

voor de komende periode 
 

 

 

 
Voor de online ouderkalender: klik hier! 

 

Toetsweken 
 
 

16 t/m 27 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  
16 januari 

ma di wo do vr 

Berry Zuid  Zuid/Nrd  
Directie  

overleg  Noord  Extern  

Marcella   Noord  Zuid  Noord    

Anika   Noord    Zuid  Noord  

 

De Zilveren weken  

 
Na de kerstvakantie is het is goed om de groepsdynamiek weer even 

onder de loep te nemen. Dit worden de Zilveren Weken genoemd (als 

kleinere vorm van de Gouden Weken in augustus). Met name de fase 

van storming (de 3e fase van 

groepsontwikkeling) kan in deze periode 

soms weer zorgen voor wat onrust in de 

groep. We staan weer stil bij hoe het met 

iedereen gaat? Wat gaat er goed qua 

dynamiek, hoe gaat het met de afspraken 

die zijn gemaakt aan het begin van het 

schooljaar en werken deze (nog)? Onze 

methode KWINK is hier belangrijk bij.         In groep 8N werden gelukwensen voor  

                                                                                     elkaar opgeschreven           

We werken o.a. aan:  

• Terugkijken en vooruitkijken.  

Wat vonden kinderen fijn in de groep de eerste helft van het 

schooljaar? Wat vonden ze moeilijk met elkaar? Wat willen ze 

graag anders de komende periode?  

• Herhaling van de klassenregels.  

Zijn er regels die niet meer nodig zijn of die jullie juist willen 

toevoegen?  

• Aandacht voor het wij-gevoel.  

We blijven leerlingen aanspreken op de gezamenlijke 

verantwoordelijkheid: wij zijn een groep, wij helpen elkaar, 

wij zorgen voor elkaar.   

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


  

  

Europees jeugdparlement  
 

Afgelopen weekend was het Europees 

Jongerenparlement bij ons te gast op 

locatie Noord. Uit alle Europese landen 

kwamen 60 jongeren in de leeftijd van 16 

tot 22 jaar naar Wageningen om hun 

mening te geven en de toekomst van 

Europa mede te helpen bepalen. Het EJP staat los van politieke partijen, 

maar jongeren leren zich zo wel te verdiepen in wat er speelt en 

daarover met elkaar in gesprek te gaan. Op zondag hebben ze hun 

conclusies gepresenteerd in de WUR. Leuk om ze in huis te hebben 

gehad. Meer informatie leest u hier.  

  

 

 

Voorleesdagen  
 

De voorleesdagen komen er weer aan! 

Ook onze school doet daar natuurlijk aan 

mee.  

We hebben een aantal leuke activiteiten 

gepland.  

 

- Op 27 januari is er op Noord en Zuid van 13:30 tot 14:00 

Voorleesfeest! Kinderen van de groepen 5 t/m 8 lezen dan voor 

aan kinderen van groep 1 t/m 4. 

- Op Noord komt een aantal mensen van 'Groep 9' (een groep 

senioren uit de wijk) voorlezen in de klassen 1 t/m 3 

- Op 1 februari leggen we in de groepen het accent op poëzie 

voorlezen. 

 

 

 

Leerplicht en verzuim  
 

Regelmatig krijgen we vragen 

over verzuim en vakantie buiten 

de schoolvakanties.  

 

Kinderen hebben leerplicht en de 

regels hiervoor zijn streng.  

 

Slechts bij een aantal 

uitzonderingen mogen wij verlof geven. Als school worden wij hier ook 

op gecontroleerd.   

 

Redenen waarvoor we zeker geen verlof mogen geven zijn:  

 

• familiebezoek in het buitenland;  

• goedkope tickets in het laagseizoen;  

• omdat tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets 

meer zijn in de vakantieperiode;  

• eerder vertrek of latere terugkomst in verband met 

verkeersdrukte;  

• kroonjaren (bv. een 60-jarige verjaardag). 

  

Onder leerplicht valt ook het op tijd op school zijn van kinderen. Zorgt u 

ervoor dat de kinderen om 8.30u in school zijn, zodat de lessen op tijd 

kunnen beginnen.  

 

Verlof aanvragen moet ongeveer 6 weken van 

tevoren worden gedaan via dit documentje.  

  

 

 

https://www.europarl.europa.eu/thenetherlands/nl/projecten-voor-jongeren/european-youth-parliament
https://www.johan-frisoschool.nl/wp-content/uploads/2021/11/Verlofaanvraag2021.doc

