
 
 

weekinfo nummer 23 
 

vrijdag 10 februari 2023 
 
 

 

 

Agenda  

voor de komende periode 
 

 

 

 
Voor de online ouderkalender: klik hier! 

 

Warmetruiendag 
 
 

Vrijdag 10 februari 

Rapporten mee 
 
 

Vrijdag 17 februari 

Tienminutengesprekken  
 
 

Week van 20 februari 

Meester- en juffen dag 
 
 

Vrijdag 24 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  
13 februari 

ma di wo do vr 

Berry Zuid  Noord  Noord  Zuid    

Marcella   Zuid  Zuid  Noord    

Anika   Zuid    Noord  Zuid  

 

   

 

 

 
 
Juffen- en 
meesterdag 
 
 
 

De laatste vrijdag voor de voorjaarsvakantie, 24 februari, wordt een 

feestelijke dag op school. Dan hebben we de juffen- & meesterdag.  

 

Op deze dag wordt in alle groepen feest gevierd voor de ‘verjaardag’ van 

de juffen en meester. Zo hebben we niet allemaal losse feestjes, maar 

een gezellige dag met de hele school.  

 

Wat precies in de klassen zal worden gedaan hoort u via de 

leerkrachten. Omdat de juffen en meester deze dag niet echt jarig zijn, 

zijn cadeautjes echt niet nodig. Als kinderen een leuke tekening, brief of 

gedicht willen maken of iets willen knutselen is dat natuurlijk altijd leuk. 

Cadeaus hoeven niet op deze feestdag.  

 

Wij hebben er alvast zin in. Leuk om zo feestelijk de vakantie in te 

gaan!  

  

 

 

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


 

 
 
 

Studiedag  
 
 

Een deel van de studiedag stond dinsdag in het teken van de toetsen die 

afgenomen zijn. We hebben alle resultaten geanalyseerd met elkaar en 

gekeken wat al goed gaat en waar we het onderwijs kunnen bijstellen 

voor de tweede helft van het jaar. We proberen zo goed mogelijk aan te 

sluiten bij wat de kinderen nodig hebben. 

 

Ook hebben we gepraat 

over schoolregels en 

pedagogische aanpak. Dat 

is een doel waaraan we dit 

jaar willen werken en wat 

juf Rebecca gebruikt voor 

haar thesisonderzoek voor 

haar Master SEN. Voor 

verschillende ruimtes, zoals 

het plein, werken op de 

gang, de wc's enz., hebben 

we regels uitgewerkt en 

hier posters van gemaakt. 

De regels hangen allemaal 

onder de 3 hoofdwaarden: 

respect, veiligheid en 

verantwoordelijkheid. U 

zult ze binnenkort zeker 

zien op school.  

 

 

 

 

 

 

 

 

De middag stond in het 

teken van rekenen. We 

hadden de derde 

teambijeenkomst die geleid 

werd door adviesbureau 

Expertis.  

 

We spraken over 

rekendidactiek en de 

verschillende fases van 

een  goede rekenles 

stonden  

 

Ook ging het over het aansluiten op verschillen tussen kinderen.  

Het was een nuttige en goed gevulde dag.  

 
 
 
 
 
 
  
  


