
 
 

weekinfo nummer 25 
 

vrijdag 24 februari 2023 
 
 

 

 

Agenda  

voor de komende periode 
 

 

 
Voor de online ouderkalender: klik hier! 

 
 

   

Meester- en juffendag 
 
 

Vrijdag 24 februari 

Voorjaarsvakantie 

 

ma 27 februari t/m 
3 maart 2023 

MR-vergadering 
 
 

Maandag 13 maart 

Schooltuinklusochtend Zuid  Zaterdag 25 maart  
(10.00-12.00 uur) 

Studiedag  
 
 

Maandag 3 april 2023 

Paasweekend  
Vrijdag 7 april en  
maandag 10 april 

 

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 maart 

ma di wo do vr 

Berry Zuid Noord Directie-overleg Zuid Extern 

Marcella  Zuid Zuid Noord  

Anika  Zuid  Noord Zuid 

 

  

 

Inhoud rapporten 
 

Misschien is het u opgevallen: Dit keer ontbrak in de rapporten het 

onderdeel ‘sociaal-emotionele ontwikkeling’. 

Het observatie- en registratie-

systeem ‘Zien’, dat we daarvoor 

gebruikten, is gestopt en 

vervangen door ‘Kindbegrip’.  

 

Dit systeem is helaas nog niet voorzien van een rapportage-onderdeel, 

waardoor we dat niet aan het rapport konden toevoegen. We hopen dat 

dit binnenkort wel beschikbaar komt! We houden u op de hoogte.  

 

 

Juffen- en meesterdag  
 

Vandaag hadden we in de groepen een 

gezellige meester- en juffendag. Iedereen die 

daaraan meewerkte, vooral ook de 

oudercommissie, hartelijk bedankt!  

 

 

We wensen iedereen een fijne voorjaarsvakantie! 

 

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: Sparen…  
 

Op Noord willen we, voor de versiering van de 

hal, meedoen met de spaaractie van Lidl voor 

“Achtertuin-Mini’s”. 

 

Je mag de spaarzegels achterlaten in het 

speciale spaardoosje dat in de hal wordt 

neergezet! 

Dank alvast! 

 

 

 

 

 

 

 

In april zijn er  
 
weer twee  
Open Dagen  
gepland  
 
voor 
belangstellende 
ouders!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

##  ingezonden bericht  ## 

 

 

Uitnodiging om de sterrenhemel te komen bewonderen. 

 

De sterrenvereniging Astra 

Alteria in de regio Gelderse 

Vallei doet dit jaar weer 

mee met de landelijke 

sterrenkijkdagen. 

 

Plaats:  

Dagactiviteitencentrum “In 

Goede Aarde”  

Doesburger Molenweg 8, 

6718 TR te Ede. 

 

Tijden:  

Vrijdagavond 24 februari  vanaf 19.30 uur tot 22.00 uur Zaterdagavond 

25 februari vanaf 19.30 uur tot 22.00 uur 

 

In de wintermaanden zijn er altijd bijzondere sterrenbeelden te 

bewonderen, zoals Orion en Grote Beer, Tweelingen en Voerman. Naast 

de mogelijkheid om sterren, andere sterrenstelsels, zoals de Andromeda 

nevel en de Maan in eerste kwartier te bekijken, is er voor kinderen ook 

gelegenheid diverse laagdrempelige korte presentaties bij te wonen.  

 

Vooral voor kinderen van groep 7 en 8 (maar niet minder interessant 

voor hun ouders) een afwisselend, boeiend en leerzaam evenement. Het 

kan een ervaring zijn voor het leven, deze wondere wereld boven ons 

hoofd! Een unieke kans om door een telescoop te kijken naar o.a. de 

bergen op de maansikkel, naar de bijzonder vlakten op Mars en 

schitterende wintersterrenbeelden.  

 


