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Nieuwsbrief 10  
28 januari 2022 
 
Thuisonderwijs 
De afgelopen maanden hebben heel veel leerlingen voor langere tijd thuisonderwijs gekregen, 
vanwege de regels van quarantaine rondom Corona. Sinds afgelopen dinsdag zijn deze regels 
ingrijpend veranderd. Kinderen die klachten hebben, mogen direct na een negatieve zelftest weer 
naar school. Kinderen die corona hebben, moeten thuisblijven en houden zich aan de voorschriften 
van de GGD.  Alle andere kinderen mogen gewoon naar school.  
Het lesgeven via Teams, terwijl de rest van de klas fysiek op school aanwezig is, noemen we 'hybride 
onderwijs'. Deze vorm van onderwijs vraagt heel veel van de leerkrachten en van de kinderen in de 
klas. Het vraagt voortdurende verdeling van de aandacht. Kinderen die extra instructie nodig hebben, 
komen minder aan bod, omdat een relatief groot deel van de tijd gaat naar de kinderen in Teams. In 
alle groepen staat hierdoor het lesgeven en de instructietijd voor kinderen in de groep, onder druk. 
Daarom hebben we als team, met instemming van de MR, afgesproken om met ingang van a.s. 
maandag 31 januari te stoppen met het hybride thuisonderwijs via Teams. Kinderen die ziek zijn (en 
voldoende energie hebben voor schooltaken), krijgen via de leerkracht informatie over het werken in 
Basispoort. Er zal dus geen hybride onderwijs meer worden aangeboden. 
Thuisonderwijs voor de gehele groep kan nog wel worden ingezet als de juf of meester in 
quarantaine moet. 
 
Zelftesten 
Het advies aan de kinderen van de groepen 6 t/m 8 is om iedere week twee keer een zelftest te 
doen. Vandaag krijgen alle kinderen uit de groepen 6 t/m 8 vier zelftesten mee naar huis. Deze testen 
zijn voor de komende week en de week daarop. Dus voor week 5 en 6.  
 
Tienminuten- en schoolkeuzegesprekken 
In week 8, van 21 t/m 25 februari zijn de 10-minutengesprekken en voor de groepen 8 de 
schoolkeuzegesprekken. De ouders van kinderen in de instroomgroep krijgen later in het jaar een 
(start)gesprek. We vinden het fijn om u op school te ontvangen. Uiteraard moeten we wel rekening 
houden met alle basisregels rondom Corona; houdt u zich a.u.b. aan de afstand van 1,5 meter en 
draagt u een mondkapje. Tijdens het gesprek mag het mondkapje af. In de schoolkalender staan voor 
de gesprekken dinsdag 22 en donderdag 24 februari gereserveerd, voor de schoolkeuzegesprekken 
ook nog maandag 21 februari. Om te zorgen voor meer spreiding zullen de leerkrachten individueel 
een gespreksplanning maken en dagen en tijden verspreid over de hele week 'openzetten' waarop u 
zich kunt inschrijven. Dit is niet voor alle groepen hetzelfde. U schrijft dus voor elk kind apart in bij de 
betreffende leerkracht. 
Nieuw is, dat ouders met meerdere kinderen een 'voorsprong' van een dag krijgen om zich in te 
schrijven. Voor hen gaan de inschrijvingen open op 31 januari om 12.00u. De andere ouders kunnen 
zich inschrijven vanaf dinsdag 1 februari om 12.00u. We stellen het op prijs om van alle kinderen 
ouders te spreken, dus schrijf u in op een voor u handige dag/tijd. Voor iedereen sluit de inschrijving 
op vrijdagavond 23.00u en maakt de leerkracht van uw kind(eren) de planning af. 
 
Ventileren 
Ventilatie is extra belangrijk om de verspreiding van corona zoveel mogelijk te voorkomen. Dit 
betekent dat in alle lokalen de ramen en deuren zoveel mogelijk open staan. We willen u vragen bij 
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uw kind na te gaan of een extra vest of een dikkere trui nodig is op school. Een extra vest mag ook op 
school blijven. Uw kind kan deze bewaren in de luizenzak. 
 
Instroomgroep 
Aanstaande dinsdag 1 februari start juf Marianne in de instroomgroep. Zij is er iedere week op 
maandag en vrijdag en om de week op dinsdag. Op de andere dagen werken juf Petra, juf Roelie, juf 
Janny en juf Yvonne in wisselende samenstelling voor de groep. Deze collega's zijn allemaal 
werkzaam op onze school (geweest) en kennen elkaar, de school en de methodes dus zeer goed. 
Hierdoor is de overdracht en doorgaande lijn goed op elkaar afgestemd. Deze brede samenstelling 
van leerkrachten is nodig, omdat juf Marlies helaas door ziekte langduriger afwezig zal zijn. De 
ouders van de instroomgroep hebben hierover via een brief aanvullende informatie gekregen. We 
begrijpen goed dat meerdere gezichten voor de groep even wennen is, maar we zijn bovenal heel blij 
dat we deze onverwachte situatie van ziekte op een goede manier hebben kunnen oplossen.  
 
Mondkapjes  
We vragen alle kinderen uit de groepen 6,7 en 8 om in de gangen een mondkapje te dragen. Wilt u 
zorgen dat uw kind voorzien van mondkapje naar school komt? 
Zoals eerder aangegeven is dit geen strikte regel, maar we vragen uw medewerking in het belang van 
de gezondheid van andere leerlingen en ons personeel. 
 
Verjaardag juffen groepen 1-2-3. 
Op vrijdag 11 februari staat de verjaardag van de juffen in de onderbouw gepland. Iedere klas viert 
het in het eigen lokaal met de juffen. Zij zorgen voor wat eten, drinken en wat lekkers. De tassen 
hoeven dus niet mee naar school. De kinderen mogen verkleed naar school komen. 
We kijken uit naar een gezellige dag! 
 
Ondergoed voor ongelukjes. 
Heeft u nog bruikbaar ondergoed voor de kleuters over, dan zijn wij er erg blij mee. Vooral 
onderbroekjes komen goed van pas. U kunt het inleveren bij juf Maureen. 
 
Project wordt verzet naar volgend cursusjaar. 
Na veel wikken en wegen is het besloten om het project wat gepland staat op 11 maart een jaar uit 
te stellen. Door de Coronamaatregelen kunnen veel activiteiten niet gedaan worden. Ook een 
tentoonstelling - waar iedereen kan komen kijken in iedere klas - is dan waarschijnlijk nog niet 
mogelijk. Dat is ontzettend jammer. We hopen volgend schooljaar er wel weer een fantastisch 
project van te maken. 
 
Cito 
Vanaf groep 3 worden twee keer per jaar de toetsen van ons leerlingvolgsysteem afgenomen. 
Hiervoor gebruiken we de toetsen van Cito. Inmiddels zijn we hiermee gestart. We zijn hier 2 tot 3 
weken mee bezig. We nemen deze toetsen af voor de hoofdvakken Rekenen, (Begrijpend) Lezen en 
Spelling. Via het Ouderportaal kunt u meekijken met de scores van uw kind. In februari krijgt uw kind 
het rapport en zullen er weer 10-minutengesprekken plaatsvinden waarin de vorderingen van uw 
kind worden besproken. Hierbij willen we nogmaals benadrukken dat het Ouderportaal voor u als 
ouder is bedoeld. We willen u vragen de resultaten niet met uw kind te bespreken, maar dit bij 
school te laten.  
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Moeite met lezen? 
Lezen is leuk! Maar het is ook best moeilijk als je een leesbeperking hebt, zoals bijvoorbeeld dyslexie, 
of oogproblemen. Op www.superboek.nl van ‘Passend Lezen’ is er voor iedereen een passende 
oplossing. Je vindt hier de leukste en nieuwste kinderboeken in audio, braille of grote letter. En het is 
gratis voor iedereen tot 18 jaar met een leesbeperking. Er is keuze uit meer dan 14.000 jeugdboeken! 
Neem eens een kijkje. Superboek is een dienst van Bibliotheekservice ‘Passend Lezen’. Maak er 
gebruik van! 
 
Ouderavond Oranjedagen 
Ouders van kinderen die deelnemen aan de Oranjedagen, worden van harte uitgenodigd voor de 
ouder-informatieavond op dinsdag 10 mei a.s. Aanvankelijk was deze avond gepland in maart, maar 
vanwege Corona hebben we moeten besluiten deze avond te verplaatsten. Deze informatieavond 
voor ouders zal worden gehouden in de Beatrixschool. Noteert u deze avond vast in uw agenda? 
Bijzonderheden over aanvang en inhoud ontvangt u t.z.t. in een aparte uitnodiging. 
 
Medezeggenschapsraad update 
We hebben inmiddels twee vergaderingen gehad als MR in de nieuwe samenstelling. De 3 
leerkrachten zijn nieuw in de MR, net als Marieke ter Haar die vorige jaar verkozen is om als ouder 
deel te nemen. 
U zult het niet vreemd vinden dat de impact van corona op het reilen en zeilen van de school beide 
keren een belangrijk gespreksonderwerp is geweest. Het jaar kon redelijk normaal starten, maar al 
gauw bleek dat ook dit schooljaar veel flexibiliteit vraagt van iedereen om het onderwijs goed door te 
kunnen laten gaan. Er zijn landelijke bepaalde maatregelen waar de school zich aan moet houden en 
daarnaast zoekt de Johan Frisoschool samen met de andere Scholen van Oranje naar goede 
toepassing hiervan. De MR wordt door de schoolleiding meegenomen op belangrijke 
beslismomenten over de afwegingen die gemaakt worden. We zien dat voor- en nadelen worden 
gewogen om zo te komen tot een zo goed mogelijke leer- en werkomgeving in de gegeven 
omstandigheden.  
Het is voor zowel kinderen als ouders als leerkrachten een tijd waarin veel flexibiliteit en creativiteit 
gevraagd wordt. Voor school is het vooral een uitdaging om met toenemend 
ziekteverzuim/afwezigheid in verband met corona toch alle dagen aan alle klassen les te kunnen 
geven. De krapte op de arbeidsmarkt maakt het nu extra moeilijk om genoeg mensen te vinden, 
maar met creatieve oplossingen is tot nu toe gelukt om bijna alle dagen een leerkracht voor iedere 
klas te vinden.  
Voor leerkrachten is het een uitdaging om continuïteit te bieden, terwijl er regelmatig kinderen in 
quarantaine zijn die online met de les meedoen, of soms te moeten schakelen naar volledig online 
lesgeven. Dat is met name voor de onderbouw een grote uitdaging. 
En ouders hebben hierdoor ook een onrustige tijd, omdat kinderen soms plotseling thuis moeten 
blijven en online les krijgen.  
We hebben als MR veel respect voor de inzet van een ieder in deze lastige omstandigheden! We zijn 
blij te zien dat het online lesgeven door alle leerkrachten nu op een gelijke en goede manier wordt 
opgepakt, zodat alle kinderen zoveel mogelijk les kunnen blijven krijgen. Er is veel geleerd van de 
eerdere lockdown!  
Naast de coronasituatie en de krapte in het personeelsbestand, zijn er ook andere onderwerpen die 
aandacht vragen:  
- Klimaatbeheersing in de gebouwen is een belangrijk terugkerend onderwerp. 
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- Hoe besteedt de school de zogenaamde ‘NPO-gelden’ die de overheid heeft toegekend om 
leerachterstanden van de vorige lockdown aan te pakken.  
- Is het mogelijk om een vaste gymdocent aan te stellen?   
- hoe gaat het met actuele ontwikkelingen binnen de school zoals: de Peuterspeelzaal in het gebouw, 
de combi-groep ⅔, hoe lukt het om de vacatures binnen de school te vervullen, hoe gaat het met de 
leerlingenprognoses?  
- We volgen het jaarplan van de school en aspecten van het kwaliteitsbeleid.  
We hopen en bidden dat er gauw weer rustige tijden aanbreken met betrekking tot corona, dat zou 
goed zijn voor iedereen - niet in de laatste plaats voor de kinderen! Gelukkig horen we van de 
leerkrachten dat het met de kinderen over het algemeen gewoon goed gaat, ze passen zich makkelijk 
aan en hebben ook inmiddels ervaring met online les opgedaan wat hen nu helpt.  
Wanneer je een vraag hebt aan de MR, mail dan gerust naar voorzitter.mr@johanfriso.nl 
 
Belangrijke data:  
31 januari: Publicatie Schoolkeuze-/10-minutengesprekken in Parro.  
11 februari: Verjaardag leerkrachten groep 1, 2 en 3.  
11 februari: Nieuwsbrief 11 staat op de website en wordt verspreid via Parro.  
14 t/m 18 februari: OPEN WEEK – inschrijven nieuwe kleuters  
18 februari: Rapporten groep 4 t/m 8 mee naar huis.  
21, 22 en 24 februari: Schoolkeuzegesprekken groep 8.  
22 en 24 februari: 10-minutengesprekken.  
25 februari: Rapporten groep 3 en plakboeken groepen 1 en 2 mee naar huis.  
25 februari: Nieuwsbrief 12 staat op de website en wordt verspreid via Parro.  
26 februari t/m 6 maart: Voorjaarsvakantie. 
 
 


