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Nieuwsbrief 8 
17 december 2021 
 
Kerstgroet 
Ook dit jaar beginnen we de kerstvakantie anders dan we gewend zijn. Vandaag vieren de meeste 
kinderen in hun groep het kerstfeest met hun juf of meester.  
Feest van licht, hoop, verbinding. Feest van de geboorte van Jezus.  
We willen u als team van de Johan Frisoschool, samen met uw kind(eren) en naasten een gezegend 
kerstfeest toewensen. Dat doen we door dit prachtige lied van 'Trinity'; Ik wens jou.  
Kijk en luister vooral ook even op YouTube naar de muzikale uitvoering van dit lied. Link 
 
Ik wens jou 
Ik wens jou een dak boven je hoofd 
Dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood 
Dat je rustig slapen kunt, de hele nacht 
Dat de liefde van je leven op je wacht 
 
Ik wens jou genoeg om door te gaan 
Dat je rijkdom vindt door ook van weinig te bestaan 
Ik wens jou volle dagen toe en vrije tijd 
Met kinderen om je heen tot aan het eind 
 
Een muur voor de wind 
En een vuur voor de kou 
Een jas voor de regen 
En een vriend dicht bij jou 
Een muur voor de wind 
En een vuur voor de kou 
Een jas voor de regen 
En een vriend dicht bij jou 
 
Ik wens jou vrede toe om wie je bent 
Dat je lacht en huilt met alle mensen die je kent 
Dat de liefde aan je hart vervulling geeft 
In elk van de seizoenen dat je leeft 
 
Noodopvang 
Vandaag, vrijdag 17 december, is het de laatste dag dat u uw kind kunt opgeven voor de 
noodopvang. In het Parro-bericht van 15-12 vindt u de contactgegevens, waar u uw kind kunt 
opgeven.  
 
Juf Hilde 
Na de kerstvakantie komt juf Hilde weer terug van haar zwangerschapsverlof. We zijn heel blij dat zij 
weer terugkomt op school! 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=b2dk-FYYE0I
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Instroomgroep 
Na de kerstvakantie starten de jongste kleuters in de instroomgroep. Aanstaande donderdag mogen 
deze kleuters met hun ouders alvast even een kijkje komen nemen in het nieuwe kleuterlokaal. Juf 
Marlies en juf Marianne zullen de nieuwe leerlingen ontvangen en hen een kleine rondleiding geven 
langs alle gezellige hoeken en kasten met ontwikkelingsmateriaal. Juf Marlies werkt op maandag, 
woensdag en donderdag. Op 1 februari zal juf Marianne starten, tot die tijd valt juf Petra voor haar 
in. Voor alle nieuwe kleuters: van harte welkom op onze school! 
 
Peuterspeelzaal Pluk 
Na de kerstvakantie start Peuterspeelzaal 'Pluk' bij ons in de school. Zij zullen een eigen lokaal krijgen 
nabij de hoofdingang. We hopen door de inhuizing van de Peuterspeelzaal onze doorgaande leerlijn 
van 2 tot 12 jaar nog beter vorm te kunnen geven binnen de school.  
 
Dank! 
De afgelopen maanden waren een 'meer dan behoorlijke uitdaging' voor ons onderwijs en voor alle 
mensen die binnen en buiten onze school bij ons betrokken zijn. Iedere dag was het weer spannend 
of alle groepen en/of meesters en juffen op school 'mochten en konden' komen. Corona, 
quarantaine en ziekte van juffen en meesters waren aan de orde van de dag. We willen alle kinderen, 
ouders, opa's, oma's, de kinderopvangorganisaties en alle juffen en meesters grote complimenten 
geven voor jullie flexibele, begripvolle en steeds weer energieke inzet om alles iedere dag weer zo 
goed mogelijk te laten verlopen. Lessen volgen en geven in Teams, aan hele of halve groepen, ineens 
wekenlang in quarantaine vanwege een besmetting in je gezin. Er was in veel groepen op school en 
in veel gezinnen van alles aan de hand. Ook de invalleerkrachten die ons hebben geholpen om 
vervangingen op te lossen; veel dank! Het was bijzonder om uit zoveel onverwachte hoeken 
medewerking en blijken van waardering te mogen ontvangen. Dat heeft ons als team heel goed 
gedaan! 
 
Maandag 10 januari 
...Hopen we alle kinderen weer gezond en uitgerust op school terug te zien 
 
Bezoek aan het Onderwijsmuseum 11 en 12 januari 
In kader van ons cultureel onderwijs brengen de kinderen van de groepen 1-2 een bezoek aan het 
Onderwijsmuseum. Er is een rondleiding en op een speelse en gezellige manier ontdekken de 
kinderen het museum. 
Zo kunnen ze zien hoe het vroeger op school eraan toe ging. 
We gaan met de bus ernaartoe, begeleiding is geregeld. 
*Dinsdagmorgen 11 januari: Groep 1-2A (juf Esther/Yvonne). 
*Dinsdagmiddag 11 januari: Groep 1-2B (juf Fien/Petra B.). 
*Woensdag 12 januari: Groep 1-2C (juf Erica/Els M.). 
Het uitje is onder schooltijd. We kijken er naar uit. 
 
Belangrijke data: 
21 december t/m 09 januari: Kerstvakantie. 
10 januari: Alle leerlingen worden op school verwacht. 
14 januari: Nieuwsbrief 9 staat op de website en wordt verspreid via Parro. 
28 januari: Nieuwsbrief 10 staat op de website en wordt verspreid via Parro. 
31 januari: Publicatie Schoolkeuze-/10-minutengesprekken in Parro. 
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11 februari: Verjaardag leerkrachten groep 1, 2 en 3. 
11 februari: Nieuwsbrief 11 staat op de website en wordt verspreid via Parro. 
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. 


