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Nieuwsbrief 17 

28 mei 2021 

 

Groep 2/3 

Na de zomervakantie starten we bij ons op school een combinatiegroep 2/3. Omdat we het 

belangrijk vinden dat alle ouders van onze school goed geïnformeerd zijn, hebben we bij deze 

nieuwsbrief een informatiebrief toegevoegd. 

 

Naar de speeltuin i.p.v. zomerfeest. 

Helaas is het dit jaar ook niet mogelijk om het zomerfeest van de groepen 1-2 door te laten gaan 

i.v.m. Corona.  Het is niet mogelijk om een toneelstuk op te voeren door de leerkrachten en de 

kleuters spelletjes te laten doen onder begeleiding van de groepen 8 leerlingen. 

Gelukkig hebben we kunnen regelen dat we op vrijdag 11 juni met de kleuters naar de speeltuin 

Stadspolders gaan. De kinderen komen gewoon om 8.30 uur naar school en zijn om 12 uur ook weer 

terug. Er gaan twee groepen tegelijk er naar toe (we houden dezelfde indeling als met het 

buitenspelen aan.) 

Het is niet nodig om eten en drinken die ochtend mee te geven. De OR zorgt hiervoor.  

We hopen op droog, zonnig weer en kijken hiernaar uit. 

 

Afscheid juf Joyce 

Vandaag was helaas de laatste werkdag van juf Joyce. Zij gaat werken op het Insula college locatie 

Koningsstraat. Met alle kinderen van de bovenbouw hebben we op het schoolplein (op veilige 

afstand tussen de groepen), afscheid van haar genomen. Als team nemen we in juni afscheid van 

haar. Juf Joyce was een heel fijne juf voor onze leerlingen, een steun en toeverlaat voor heel veel 

ouders en een ontzettend goede collega van ons allemaal. We wensen juf Joyce alle goeds in haar 

nieuwe baan. Juf Marjolijn Dijk zal met ingang van komende week alle taken over gaan nemen van juf 

Joyce. Ook juf Marjolijn wensen we heel veel plezier bij deze nieuwe taken op onze school. 

 

Verjaardag leerkrachten van alle groepen op woensdag 16 juni! 

Het vieren van de verjaardag van de juffen en meesters in alle groepen is door de Covid-maatregelen 

uitgesteld. Het doel was om juist met alle leerlingen gezamenlijk een feestelijke dag te hebben. 

Gezamenlijk kan nog niet, maar we kijken uit naar een feestelijke ochtend in de klas. 

De kinderen van de groepen 1-4 mogen verkleed op school komen. 

Eventuele aanvullende informatie die voor de groep van uw kind van belang is, krijgt u van de 

leerkracht via de Parro-app. We kijken uit naar een feestelijke zonnige dag! 

 

MR-lid gezocht 

MR, iets voor jou? We zijn op zoek naar een nieuw lid…. 

In de MR nemen ouders en personeelsleden zitting, waarbij de directeur adviserend lid is. De 

oudergeleding bestaat uit drie personen die voor drie jaar benoemd worden met een mogelijkheid 

tot een verlenging voor nog een benoemingsperiode. Voor het komend schooljaar is er een vacature 

ontstaan, omdat de voorzitter Monique Rieff afscheid neemt. Fennegien Wietses en  Jeroen Schot 

blijven MR-lid en zijn ook vertegenwoordigd in de GMR, overkoepelend MR van Scholen van Oranje.  

Om een volwaardige MR oudergeleding te zijn, zijn we op zoek naar een kandidaat MR lid! Lijkt het je 

mooi en waardevol om mee te denken over schoolse aangelegenheden meld je dan aan. Indien er 

meerdere kandidaten zich aanmelden zullen we een verkiezing houden.   
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Wil je liever eerst nog meer informatie ontvangen mail dan naar voorzitter.mr@johanfriso.nl  en er 

wordt contact met je opgenomen. 

Aanmeldingen voor de vacature van MR-lid graag voor 12 juni via bovenstaand mailadres. 

Voor verdere informatie over de MR verwijzen wij u naar de MR-pagina op de website van onze 

school. https://johanfriso.nl/mr 

 

Belangrijke data: 

11 juni: Nieuwsbrief 18 staat op de website en wordt verspreid via Parro. 

14 juni: Inschrijven voor 10-minutengesprekken via Parro. 

23 juni: Studiedag team (alle leerlingen vrij). 

25 juni: Rapporten groep 3 t/m 7 mee naar huis. 

25 juni: Nieuwsbrief 19 staat op de website en wordt verspreid via Parro. 

28 juni t/m 2 juli: 10-minutengesprekken groep 1 t/m 7. 


