
 

 

                                                                                                                                                             1 / 2 

 

Nieuwsbrief 20 

9 juli 2021 

 
Fijne zomervakantie  
Na alweer een heel bijzonder schooljaar, kijken we terug op alles wat we dit jaar hebben 
meegemaakt met elkaar. We willen u hartelijk bedanken voor uw betrokkenheid bij onze school in 
het afgelopen jaar. We wensen alle kinderen en hun ouders en verzorgers een heel fijne 
zomervakantie.  
We zien elkaar op maandag 30 augustus graag om 8.30 uur weer uitgerust en gezond terug op 
school. 
 

Kennismaking nieuwe groep 
Maandag 12 juli gaan de leerlingen van 13.30 uur tot 14.00 uur kennismaken met hun nieuwe juf of 
meester in hun nieuwe groep. Ook de nieuwe leerlingen, die volgend schooljaar bij ons op school 
starten, zijn hiervoor uitgenodigd. 
 

Afscheid groepen 8  
Komende week nemen we als school afscheid van 49 talentvolle leerlingen van onze groepen 8. Dit 
deden we vorige week al met een geweldige musical en afscheidsavond. Ook hadden de groepen 8 
schoolkamp in Mookhoek. We wensen alle kinderen van groep 8 een hele fijne tijd op het voortgezet 
onderwijs en we hopen dat jullie nog eens een praatje komen maken! 

 
Gevonden voorwerpen 
A.s. maandag kunt u om 12.00 uur, 13.15 uur en 15.15 uur kijken of er nog iets van uw kind(eren) bij 
de gevonden voorwerpen hangt. De spullen hangen aan het hek langs het toegangspad naar het 
schoolplein. 

 
Bericht van de medezeggenschapsraad 
Allereerst willen we u hartelijk danken voor uw stem voor de nieuwe ouder die zitting zal nemen in 
de Medezeggenschapsraad van de Johan Friso! Er zijn maar liefst 147 stemmen binnen gekomen, 
waarvan we er helaas 6 moesten afkeuren, daar deze niet juist waren ingevuld. Met een ruime 
meerderheid is gestemd op Marieke ter Haar. Daarom zal zij na de zomervakantie zitting nemen in 
de MR. We willen Quinten Smits en Erik van den Heuvel hartelijk bedanken voor hun deelname aan 
de verkiezingen! U als ouder weet hopelijk indien nodig de MR te vinden.  
In het nieuwe schooljaar nemen zitting in de MR: 
Esther van der Schoot, leerkracht 
Ute Admiraal, leerkracht 
Helene de Klerk, leerkracht 
Jeroen Schot, ouder 
Marieke ter Haar, ouder  
Fennegien Wietses, ouder tevens voorzitter van de MR, bereikbaar via mr.voorzitter@johanfriso.nl 

 
Kalender op de website  
Op de eerste schooldag zal de nieuwe jaarkalender voor komend schooljaar te zien zijn op onze 
website, www.johanfriso.nl.  
 

http://www.johanfriso.nl/
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Schoolgids  
Op de eerste schooldag zullen alle oudste kinderen van het gezin een schoolgids meekrijgen naar 
huis. 

 
Belangrijke data: 
13 juli: Verrassing voor de groepen 8. 
14 juli: Laatste schooldag groepen 8. 
15 juli: Laatste schooldag groepen 1 t/m 7. 
16 juli: Begin zomervakantie voor de leerlingen. 
30 augustus: Eerste schooldag nieuwe schooljaar. 
 


