
 
 

weekinfo nummer 22 
 

vrijdag 3 februari 2023 
 
 

 

 

Agenda  

voor de komende periode 
 

 

Let  op: aanstaande dinsdag zijn de leerlingen 

vrij i.v.m. een studiedag van het team! 

 

 
Voor de online ouderkalender: klik hier! 

 

Toetsweken 
 
 

16 t/m 27 januari 

Voorleesdagen  
 
 

25 januari t/m 4 februari 

Studiedag 
 

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  
6 februari 

ma di wo do vr 

Berry Noord Studiedag Zuid Noord  

Marcella  Studiedag Zuid Noord  

Anika  Studiedag  Zuid Noord 

 

   

Rapporten en Tienminutengesprekken 
 
Over twee weken gaan de rapporten 

weer mee. In de week daarna worden 

voor de groepen 1 t/m 7 weer de 

tienminutengesprekken gehouden. 

 

De uitnodiging ontvangt u weer via 

Parro. Daarin wordt een 

gespreksschema aangegeven waarin u kunt inschrijven op een 

openstaand tijdstip.  

 

  

 
 
Juffen- en 
meestersdag 
 
 
Op de vrijdag voor de voorjaarsvakantie houden we voor alle groepen 

een feestelijk dag. De leerkrachten zullen dit ieder op hun eigen manier 

vormgeven, er is dus geen grootse gezamenlijke activiteit. 

 

We hopen op een gezellige afsluiting van deze schoolperiode voor de 

voorjaarsvakantie! 

 

 

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


 

Uit de MR 
 

Afgelopen dinsdag 

heeft de MR alweer 

haar derde vergadering 

gehad. Dit overleg 

stond in het teken van 

de vragen die bij de 

kinderen zijn afgenomen over onder andere het veiligheidsgevoel, 

pesten en de sociale vaardigheden. We zijn samen tot de conclusie 

gekomen dat we hier als school stappen in aan het maken zijn, maar dat 

we ook nog een weg te gaan hebben om ervoor te zorgen dat onze 

school nog beter scoort. 

Verder hebben we het er over gehad hoe we ervoor kunnen zorgen dat 

de kinderen op tijd op school komen. Hierdoor missen deze kinderen de 

gezamenlijke start van de dag. Wil iedereen mee helpen zorgen dat de 

kinderen op tijd op school zijn? 

Daarnaast hebben we ook gesproken hoe we als school stappen kunnen 

maken in duurzaamheid. We vinden dit een belangrijk punt en zien dat 

we hier echt nog op veel fronten stappen in kunnen maken. We willen 

iedereen dan ook oproepen om de kinderen geen verpakkingen mee te 

geven, zoals drinkpakjes, blikjes en snoeprepen. 

Verder is de schoolgids de afgelopen periode aangepast om weer 

helemaal actueel te zijn. De laatste versie staat inmiddels online op de 

website 

Heb je zelf zaken waarvan je graag zou willen dat we deze eens binnen 

de MR bespreken, stuur ons een mailtje via mr@johan-frisoschool.nl en 

we nemen het mee. Je kunt ook altijd een van de MR-leden aanspreken 

op het schoolplein. 

Namens de MR, Kevin Verbeek 

 

 

 

Warmetruiendag  

 
Elk jaar proberen we bij te dragen aan het verminderen van de 

energieverspilling door mee te doen aan de grootste klimaatactie van 

Nederland. Op vrijdag 10 februari 2023 vieren we de alweer 17e 

Warmetruiendag! 

Warme Truiendag is een landelijke actie van Klimaatverbond Nederland. 

Op deze dag wordt iedereen opgeroepen de verwarming lager te zetten 

en met een extra warme trui naar school of kantoor te gaan. Dit is niet 

alleen goed voor de portemonnee maar ook voor het milieu en klimaat.  

 

Hoe minder energie wij verbruiken, hoe minder kooldioxide (CO2) in de 

lucht komt. En kooldioxide is het belangrijkste veroorzaker van het 

broeikaseffect. Eén dagje minder stoken lost het probleem natuurlijk niet 

op, maar hopelijk brengt het wel veel mensen op het idee om zich in te 

zetten voor een gezond klimaat. Alle beetjes helpen en een goed milieu 

begint nog altijd bij onszelf. Daar dragen wij als school graag aan bij! 

Op school doen wij hieraan mee. Dus laat de kinderen die dag een extra 

warme trui/muts/vest etc. aantrekken! 

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking! 

 

 
 

 

mailto:mr@johan-frisoschool.nl


 

 

 

 

 

 

Voorleesdagen 
 

 

Afgelopen weken waren de Nationale Voorleesdagen. We lezen altijd al 

dagelijks voor op school, maar deze weken hadden we er extra aandacht 

voor.  

 

Ouderen van groep 9, die wekelijks te gast zijn op locatie Noord, hebben 

voorgelezen aan kleine groepjes kinderen. Ook lazen kinderen voor aan 

elkaar: de bovenbouw bij de onderbouw. 

 

Voorlezen is natuurlijk leuk, maar ook heel belangrijk voor de 

leesontwikkeling van kinderen. Het is goed wanneer u ook thuis 

regelmatig (dagelijks) voorleest. Leuke boeken zijn er genoeg.  

 

Kinderen kunnen gratis lid worden van de bibliotheek in Wageningen. 

Warm aanbevolen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


