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Nieuwsbrief 17 
29 mei 2020 
 
Schooltijden en afspraken na 8 juni 
Komende week wordt u door ons geïnformeerd over de schooltijden en schoolafspraken na 8 juni 
aanstaande. We zijn op dit moment bezig om, in samenspraak met de BSO en het Lunchlokaal, goede 
afspraken met elkaar te maken die de opstart van het onderwijs aan volledige groepen mogelijk kan 
maken.  
 
Personeel 
Juf Klazien 
Na een zorgvuldige afweging heeft juf Klazien besloten om met ingang van het nieuwe cursusjaar 
gebruik te zullen gaan maken van de mogelijkheid van pré-pensioen. Heel jammer voor onze school, 
want wij moeten afscheid nemen van een creatieve, lieve juf en collega. Juf Klazien houdt van 
kinderboeken, gedichten en heeft kinderen met veel plezier leren lezen. Het is ontzettend fijn dat juf 
Klazien nu nog meer kan gaan genieten van haar gezin, kleinkinderen en haar vele interessante 
hobby's. Over het afscheid van juf Klazien worden de ouders van de kinderen in haar groep later nog 
geïnformeerd. Ook vanaf deze plaats wensen wij juf Klazien een heel fijne en gezonde voortzetting 
van haar boeiende en veelzijdige leven! 
Juf Roelie 
Ook juf Roelie heeft besloten te stoppen als leerkracht op onze school. We zullen het op de Friso 
moeten doen zonder deze vrolijke, levendige, lieve, juf en collega. Een groot gemis voor ons allemaal. 
Juf Roelie wil heel graag nog meer van haar vrijheid gaan genieten, samen met haar man, dochter, 
familie, vrienden en natuurlijk haar prachtige hond! Over het afscheid van juf Roelie worden de 
ouders van de kinderen in haar groep later nog geïnformeerd. Ook vanaf deze plaats wensen wij juf 
Roelie een heel vrolijke en gezonde voortzetting van haar sportieve en levenslustige levensweg! 
Meester Simo 
Komend cursusjaar zullen we afscheid moeten nemen van meester Simo. Meester Simo is nog druk 
bezig met de afronding van zijn PABO opleiding. We wensen hem veel succes toe met zijn laatste 
studiefase. We bedanken hem voor alles wat hij voor onze school hebt gedaan. Zijn goede lessen, zijn 
optimistische hulpvaardigheid en zijn grote kennis van digitaal lesgeven, toen we ineens via 'Teams' 
moesten gaan werken; Meester Simo is van heel veel markten thuis! 
Meester Jordy 
We kennen meester Jordy al heel wat jaren. Als oud-leerling, energieke collega en super-sportieve 
meester, heeft hij al heel veel jaren rondgelopen op onze school. Na de zomervakantie zal meester 
Jordy werkzaam blijven bij 'Playing for Success'. Dit is een naschools onderwijsaanbod voor kinderen 
die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. Maar daarnaast heeft meester Jordy gelukkig nog 
genoeg tijd om bij ons op school te komen werken als meester. Daar zijn we erg blij mee. Op dit 
moment werkt meester Jordy in groep 8 als vervanger voor juf Hilde. Maar ook na de zomer zal hij bij 
ons blijven werken. In welke groep...dat blijft nog even een verrassing. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                                                                                             2 / 3 

 

Verhuizing locatie 821 naar locatie 196 
Als team van de Johan Friso hebben we al jarenlang de grote wens om als school op één locatie 
gehuisvest te zijn. Dan kunnen de kinderen en de leerkrachten nog beter met elkaar samenwerken 
en zal het gevoel 'één school te zijn', nog verder worden versterkt. 
Anderzijds hebben we op locatie 821 een goed ingericht schoolgebouw, veel ruimte rondom de 
school en heel veel mooie herinneringen... 
Na lang wikken en wegen, hebben we besloten dat de overstap van locatie 821 naar de 'Bonbondoos' 
(het groen-blauw gekleurde glazen gebouw op het schoolplein van locatie 196), een goede volgende 
stap is voor onze school. 
Praktisch betekent dit dat we op dit moment bekijken of het gaat lukken de Bonbondoos en de 
ruimte rondom de school, nog voor de zomervakantie gebruiksklaar in te richten. Dit betekent o.a. 
dat er geverfd gaat worden, dat de luchtbehandelingsinstallatie gereinigd en gereviseerd zal worden, 
dat de school wordt gereinigd, ruiten worden hersteld en dat het gebouw wordt voorzien van nieuw 
marmoleum op de eerste verdieping. Ook de fietsenrekken, buitenspeelruimte en digitale 
infrastructuur hebben aandacht nodig. Dit alles om een frisse start te kunnen maken in een goed 
ingericht schoolgebouw.  
U begrijpt dat dit veel gaat vragen van alle bedrijven die hierbij betrokken zijn en het personeel van 
onze school. Een ‘uitwijk-mogelijkheid’ zou kunnen zijn om later in het schooljaar 2020-2021 te gaan 
verhuizen. In volgende nieuwsbrieven zullen we u vanzelfsprekend op de hoogte houden van alle 
ontwikkelingen. 
We zien uit naar een mooie, frisse vervolgstap in de ontwikkeling van onze school! 
Locatie 821 zal, na ons vertrek daar, in gebruik worden genomen door de kinderen van ‘De Atlas’. Dit 
is een speciale school voor basisonderwijs.  
 
Afname van de toetsen van Cito 
Vanwege de periode van schoolsluiting en thuisonderwijs door het Coronavirus, zal de afname van 
de toetsen van Cito aan het eind van dit schooljaar anders zijn.  
In de maand juni zullen in de groepen 3 t/m 7 de toetsen van technisch lezen afgenomen worden.  
In week 24, 25, 26 zullen in de groepen 5 t/m 7 de toetsen van spelling, begrijpend lezen en rekenen 
worden afgenomen.  
In de groepen 3 en 4 zal spelling in week 26 worden gedaan. De toetsen van Cito voor rekenen zullen 
we in de huidige groep 3 en 4 afnemen bij de start van volgend cursusjaar. Cito heeft hiervoor de 
normering aangepast, zodat deze afname goed kan worden verwerkt. 
 
Afscheid groepen 8 
Dit jaar verloopt heel anders dan andere jaren. Ook het afscheid van onze groepen 8 zal dit jaar in 
aangepaste vorm worden georganiseerd. U begrijpt dat wij achter de schermen hard bezig zijn om 
een geweldig mooie herinnering te organiseren voor onze leerlingen. De spectaculaire plannen zijn in 
vergevorderd stadium; we hopen u hierover binnenkort te kunnen berichten. 
 
Groepsindeling 2020-2021 
We verwachten dat we u eind juni kunnen informeren over de groepsindeling van komend 
schooljaar. Dit bericht zal via Mijnschoolinfo worden verstuurd naar alle ouders. 
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Gezonde school 
De persoonlijke en sociale ontwikkeling van kinderen is een belangrijk aandachtspunt in ons 
onderwijsaanbod. Dit zorgt voor een fijne basisschooltijd, betere schoolprestaties en minder 
schooluitval. 

 
Onze school heeft het vignet ‘Gezonde School’ behaald voor het thema ‘Welbevinden’. Met het 
vignet ‘Gezonde School’ laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn 
opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!  
Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over 
‘Gezonde School’? Kijk dan op www.gezondeschool.nl. 
 
Hitteprotocol 
Een gezonde school betekent ook dat we aandacht hebben voor het binnenklimaat van onze 
schoolgebouwen en dat we goede schoolafspraken hebben als het warm weer is.  
Ons bestuur heeft, in samenspraak met onze Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), 
een hitteprotocol vastgesteld. Hierin beschrijven we als Scholen van Oranje hoe we omgaan met 
hoge temperaturen. Het hitteprotocol treedt in werking als de weersvoorspellingen uitgaan van 
dagtemperaturen van 30 graden Celsius, of hoger. Ter informatie hebben we dit ‘Hitteprotocol’ 
toegevoegd aan deze nieuwsbrief. 
 
Belangrijke data 
30 mei t/m 1 juni: Pinkstervakantie 
12 juni: Nieuwsbrief 18 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo 
24 juni: Studiedag team (alle leerlingen zijn vrij).  
26 juni: Nieuwsbrief 19 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.  
26 juni: Rapporten groepen 3 t/m 7 gaan mee naar huis.  
03 juli: Plakboeken groepen 1/2 en rapporten groepen 2 gaan mee naar huis.  
08 juli: Schoonmaakavond groepen 1/2.  
10 juli: Nieuwsbrief 20 en de Kindernieuwsbrief staan op de website en worden verspreid via  
             Mijnschoolinfo.  
15 juli: Laatste schooldag groepen 8.  
16 juli: Laatste schooldag groepen 1 t/m 7.  
17 juli t/m 29 augustus: Zomervakantie. 
 


