
 
 

weekinfo nummer 27 
 

vrijdag 17 maart 2023 
 
 

 

Agenda  

voor de komende periode 
 

 
Voor de online ouderkalender: klik hier! 

 

   

Schooltuinklusochtend  
Noord en Zuid 

 Zaterdag 25 maart  
(10.00-12.00 uur) 

Palmpasenoptocht  
Groepen 1 en 2 

 Vrijdag 31 maart? 

Studiedag  
 
 

Maandag 3 april 2023 

Paasweekend  
Vrijdag 7 april en  
maandag 10 april 

MR-vergadering  
 

 
Maandag 17 april  

Meivakantie   
Maandag 24 april t/m 

 vr 5 mei 2023  

Studiemiddag    Dinsdag 9 mei 2023  
Vanaf 12 uur vrij  

Hemelvaart  
 

 
Do 18 t/m vr 19 mei 2023  

2e Pinksterdag    Maandag 29 mei 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  
20 maart 

ma di wo do vr 

Berry Zuid  Noord  Noord  Zuid  extern  

Marcella   Zuid  Zuid  Noord    

Anika   Zuid    Noord  Zuid  

 

 

Rondom Pasen  

 

Vrijdag 31 maart lopen de groepen 1 /2 een Palmpasenoptocht. De 

tijd daarvan krijgt u te horen van de leerkracht. Leuk als u tijd heeft om 

even te komen kijken. 

 

Op donderdag 6 april vieren wij op school Pasen. We beginnen de 

dag met een Paasontbijt, verzorgd door de OC.  

Aansluitend viert iedere groep het Paasfeest in de klas. De kinderen 

hebben deze dag geen 10-uurtje nodig. 

Op woensdag 5 maart graag iedereen alvast een bord, beker, eierdopje 

en bestek (alles voorzien van naam) in een theedoek geknoopt mee naar 

school nemen. Zo kunnen we samen alles in de klas vast klaarzetten. 

 

 

 

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


 

 

 

Reminder:  

 

Schooltuintjes 

klusochtend  

op 25 maart  
 

Kom helpen op de klusochtend op zaterdag 25 maart van 10 tot 12 op 

beide locaties. Dan gaan we de grond voorbereiden zodat de kinderen 

aan de slag kunnen.  

 

We hopen op veel hulp. Het werken in en om de schooltuin is voor de 

kinderen superleuk natuuronderwijs! 

 

 

Zelftesten Corona 

 
Het kabinet heeft besloten dat de diverse 

maatregelen voor Corona niet meer van 

toepassing zijn. Dit betekent dat ook het 

verstrekken van zelftesten door de school niet 

meer nodig is.  

 

We hebben echter nog een voorraad. Als u 

hiervan gebruik wilt maken is dat natuurlijk 

mogelijk. Bijvoorbeeld omdat er een persoon met 

een kwetsbare gezondheid in de omgeving is.  

 

In de hal (op beide locaties) zullen we een doos neerzetten met doosjes 

zelftest. Neemt u mee wat u denkt nodig te hebben.  

 

 

Kind op Maandag in deze periode 
 

Het is bijzonder als iemand veel voor je 

over heeft. Als iemand moeite voor je 

doet, dingen voor je opzijzet, soms zelfs 

ten koste van zichzelf. Iemand dat doet, 

houdt veel van jou. Gelukkig ervaren veel 

kinderen dat er mensen om hen heen 

zijn die veel voor hen over hebben. Ze 

kunnen rekenen op hun ouders, familie, 

vrienden, leerkrachten en anderen. Toch 

zijn er ook kinderen die daarin 

tekortkomen. Zij moeten soms pijnlijk 

ontdekken dat vertrouwen niet 

vanzelfsprekend is. 

 

In de periode voor Pasen vertellen we verhalen over Jezus. Jezus had 

veel voor mensen over; niet alleen voor de mensen die hij kende, maar 

voor iedereen die hij tegenkwam op zijn weg. Op weg naar Pasen 

ontdekken we hoe ver Jezus daarin ging: hij had alles voor mensen over, 

tot zijn eigen leven aan toe. Nadat Jezus gestorven was, wekte God hem 

op uit de dood. Het is een verhaal over toewijding en vertrouwen, zelfs 

door het donkerste donker heen. 

 

We lezen deze periode uit het evangelie van Johannes. Het zijn 

prachtige verhalen, waarin een blinde man gaat zien, waarin Lazarus 

wordt opgewekt uit de dood en Maria de voeten van Jezus zalft. Het zijn 

ook verhalen waarin de spanning toeneemt, door de weerstand tegen 

Jezus. We horen hoe Jezus gevangengenomen wordt en uiteindelijk 

gedood. Maar ook hoe het verhaal verdergaat op de derde dag: het graf 

is leeg, Jezus leeft! 

 

Wij wensen u en de kinderen alvast een inspirerende veertigdagentijd en 

een gelukkig Pasen! 

 

  



 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opschoonmiddag 
 

Vanmiddag hebben we met de 

groepen 5 /6 (en op Noord 

ook 4) van beide locaties 

meegedaan aan de ‘Landelijke 

Opschoondag’, die eigenlijk 

morgen is, maar voor de 

scholen al vandaag…  

 

We liepen door de straten 

rondom de school en gingen daar met veel enthousiasme op zoek naar 

rommel…  Het was dan ook een heerlijke middag voor deze klus!  

 

En goed om ons op deze manier bewust te worden van de rommel die 

wordt achtergelaten op straat! 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


