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Nieuwsbrief 18  
10 juni 2022 
 
Studiedag 
Aanstaande woensdag 15 juni 2022 is er een studiedag, op deze dag zijn alle leerlingen vrij. 
 
Juf Maureen 
Na bijna 25 jaar op onze school te hebben gewerkt, zal juf Maureen aan het einde van dit schooljaar 
met pensioen gaan. Vandaag is haar officiële pensioendatum, maar gelukkig blijft zij tot de 
zomervakantie nog bij ons werken om het schooljaar goed af te ronden. Juf Maureen is voor alle 
kinderen, ouders en collega's een 'rots in de branding' geweest. Van het opnemen van de telefoon, 
het plakken van pleisters, tot het bieden van een luisterend oor; juf Maureen is het visitekaartje van 
onze school geweest in al die jaren. We gaan haar enorm missen. In de laatste schoolweek bent u in 
de gelegenheid bij haar langs te lopen om afscheid te nemen. In die week zullen we als school ook 
afscheid van haar nemen met de kinderen en het team.  
 
Tienminutengesprekken groep 1 t/m 7 
In week 25 staan de 10-minutengesprekken gepland. Vanzelfsprekend ontvangen we u graag op 
school. In de kalender staan voor de gesprekken maandag 20 en woensdag 22 juni gereserveerd. Om 
ook in deze ronde gesprekken weer te zorgen voor een goede spreiding hebben de leerkrachten 
individueel een gespreksplanning gemaakt en dagen en tijden waarop u zich kunt inschrijven 
verspreid over de hele week 'opengezet.' Dit is niet voor alle groepen hetzelfde. U schrijft dus voor 
elk kind apart in bij de betreffende leerkracht. 
Zoals u in het Parro-bericht hebt gelezen staan de inschrijvingen dus nu 'open' en die blijven dat 
vandaag en morgen (zaterdag 11 juni) ook nog. We stellen het op prijs om van alle kinderen ouders 
te spreken. Als u zich nog niet hebt ingeschreven, doet u dat dan a.u.b. nog even? Voor iedereen sluit 
de inschrijving op zaterdagavond 23.00u en maakt de leerkracht van uw kind(eren) de planning af. 
 
Groepsindeling 2022-2023 
Ook zo benieuwd naar de nieuwe groepsindeling voor volgend jaar? Achter de schermen zijn we hier 
nog hard mee bezig. We verwachten deze groepsindeling eind juni aan u bekend te kunnen maken. 
 
Kennismaken met de nieuwe juf of meester 
Op donderdag 30 juni om 13.30 uur maken alle leerlingen van de groepen één tot en met zeven 
kennis met de nieuwe leerkracht voor het volgend cursusjaar. Kleuters die na de zomervakantie 
beginnen, worden ook deze middag op school verwacht. De kennismaking duurt tot 14 uur. U hoeft 
hiervoor zelf niets te regelen, omdat deze kennismaking gewoon tijdens schooltijd gebeurt. 
 
Laatste schooldag 
Het duurt nog even, maar de zomervakantie komt langzaam maar zeker in zicht. Zoals u op de 
jaarplanning heeft gezien, is voor de groepen 1 tot en met 7 vrijdag 8 juli de laatste schooldag. Voor 
de kinderen van de groepen 1 tot en met 4 betekent dit dat zij, zoals altijd, om 12:00 uur uit zijn. 
De kinderen van de groepen 5 t/m 7 zijn vrijdagmiddag 8 juli ook om 12.00 uur vrij.  
Voor de kinderen uit groep 8 begint de zomervakantie op woensdag 6 juli om 12.15 uur. 
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Foto’s in Parro  
Ook dit jaar zijn in Parro weer leuke en mooie foto’s geplaatst door de leerkrachten bij de 
verschillende activiteiten van de groepen. Wilt u een aantal foto’s van de groep en uw zoon / dochter 
bewaren als herinnering voor later, vergeet dan niet deze voor de zomervakantie zelf te downloaden 
vanuit Parro op uw telefoon of computer.   
 
Privacy voorkeuren in Parro 
Het is ons opgevallen dat nog niet iedereen in Parro onder ‘Acties’ de Privacy-voorkeuren heeft 
bijgewerkt. Wilt u deze openen en bijwerken? 
 
Resultaten oudervragenlijst 2022 
In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u de resultaten van de Oudervragenlijst 2022. We willen alle 
ouders die deze vragenlijst hebben ingevuld, hartelijk danken voor het invullen van deze lijst. We zijn 
als school en MR heel tevreden met de resultaten van deze vragenlijst. Komend cursusjaar willen we 
met ouders in gesprek gaan over de manier waarop we ouders informeren over de ontwikkeling van 
hun kind. Vanuit de vragenlijst blijkt dat ouders hierin graag meer informatie over willen ontvangen. 
We gaan graag met u in gesprek om tips te krijgen voor verbetering. In de nieuwsbrieven van 
komend cursusjaar zullen we u als ouders uitnodigen om over dit onderwerp met ons van gedachten 
te wisselen.  
 
Nieuws van de sportcommissie 
We kijken sportief gezien terug op toch wel een bewogen jaar. Enigszins 'getekend' door Corona, 
maar gelukkig is er ook zeker wel gesport! We hebben als sportcommissie gemerkt dat t.o.v. voor 
Corona wat minder kinderen zich hebben ingeschreven voor de schoolsporten. Hopelijk wordt 2022-
2023 een 'normaal' jaar waarin ook de schoolsporttoernooien weer allemaal normaal kunnen 
plaatsvinden en waarin weer heerlijk gesport kan worden. We willen alle kinderen die namens de 
Johan Friso hebben deelgenomen aan schoolsporttoernooien heel hartelijk danken voor hun inzet 
afgelopen jaar! Ook wil ik de ouders van de sportcommissie bedanken. Zij zorgen er steeds voor dat 
jullie de informatie krijgen, dat je je kunt inschrijven, dat er teams gemaakt worden, enz. Ook 
komend jaar gaat de sportcommissie weer haar best doen, behalve Cris de Jongh. Zijn dochter gaat 
naar het voortgezet onderwijs en dus neemt Cris afscheid van de sportcommissie. Cris, dank je wel 
voor je inzet en je nuchtere en relativerende kijk op de dingen. Het was fijn je in de sportcommissie 
te hebben. Tot slot: Jullie mogen het schooltenue bij je houden voor volgend jaar; als je te groot bent 
geworden voor je tenue mag je het bij juf Maureen of juf Karina omruilen voor een grotere. De 
kinderen van groep 8 mogen hun tenue inleveren en als het nog netjes is wordt de borg teruggestort. 
 
Tóch nog een 'uitje' voor groep 8 
Vanwege het verwachte noodweer tijdens de laatste dag van het schoolkamp van groep 8 heeft de 
kampleiding besloten het bezoek aan de Efteling uit te stellen. Dat was voor de grote, boze wolf 
gelukkig geen probleem. Wat wél een probleem leek was het vinden van een alternatieve datum! 
Het is immers nog maar een paar weken voor de zomervakantie en er mag maar een bepaald aantal 
schoolreisjes per dag naar binnen. Er was voor de zomervakantie nog slechts één datum beschikbaar 
en het is gelukt om die vast te zetten. En ondanks de enorme drukte bij de verhuurbedrijven hebben 
we ook een touringcar kunnen reserveren! Kortom: Groep 8 gaat op 24 juni naar De Efteling!! Heel 
veel plezier allemaal en doe Roodkapje de groeten! 
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Lunchlokaal - Nieuwe overblijfkrachten gevraagd.  
De overblijf van de Johan Frisoschool is op zoek naar nieuwe overblijfkrachten. Heb je tijd om één of 
twee vaste dagen per week samen met een andere overblijfkracht de kinderen te begeleiden bij het 
eten en spelen in hun middagpauze van 12.00 tot 13.05, dan horen wij dat graag! Je eigen kinderen 
kunnen uiteraard kosteloos overblijven. Ook een jonger broertje of zusje mag meegenomen worden 
naar de overblijf. Voor iedere gedraaide overblijfbeurt ontvang je een vrijwilligersvergoeding van 
€ 12,50. Aanmelden kan bij onze overblijfcoördinator, Anna Neisingh: anna@lunchlokaal.nl of  
06-34490760. 
 
Belangrijke data:  
15 juni: Studiedag personeel (alle leerlingen zijn vrij). 
17 juni: Rapporten groep 3 t/m 7 mee naar huis. 
20 t/m 24 juni: 10-minutengesprekken groepen 1 t/m 7. 
24 juni: Groepen 8 naar de Efteling 
24 juni: Nieuwsbrief 19 
24 juni: Plakboeken/rapporten groep 1/2 mee naar huis. 
28 juni: Musical groepen 8 (Insula College Koningstraat). 
29 juni: Schoonmaakavond groepen 1/2. 
01 juli: Kindernieuwsbrief gaat mee naar huis. 
01 juli: Afscheidsavond groepen 8 (Insula College Koningstraat). 
06 juli: Laatste schooldag groepen 8 
07 juli: Nieuwsbrief 20 
08 juli: Laatste schooldag groep 1 t/m 7. Om 12.00 uur vrij (begin zomervakantie). 
09 juli t/m 21 augustus: Zomervakantie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


