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Schoolfruit
Dinsdag: tomaat
Woensdag: ananas
Donderdag: appel

Komende week krijgen de kinderen:

Vrijdag 23 december 2022 (vrijdag voor de kerstvakantie) 12.00 uur leerlingen vrij 
Maandag 9 januari studiedag 
Woensdag 15 maart studiedag
Maandag 8 mei studiedag 
Vrijdag 7 juli 2023 (vrijdag voor de zomervakantie) 12.00 uur leerlingen vrij  

De data kunt u altijd terugvinden in de online agenda van Social Schools.

Bijzondere data

Administratie
Voor administratieve vragen en zaken, zoals verhuizingen en
veranderingen in contactgegevens, kunt u mailen naar het
nieuwe mailadres: administratie.johanfriso@spco.nl
Verlofaanvragen kunnen ingediend worden via Social Schools. 

mailto:administratie.johanfriso@spco.nl


Sinterklaas update

Week van de pleegzorg
Van 2 t/m 9 november is de Week van de Pleegzorg. Met deze actieweek wordt landelijk
aandacht gevraagd voor pleegzorg en het tekort aan pleegouders voor kinderen die
wachten op een pleeggezin. Want helaas is niet voor ieder kind een stabiele omgeving
vanzelfsprekend, terwijl dat enorm belangrijk is voor een kansrijke toekomst.
 
Om ieder kind dat op pleegzorg wacht groen licht te kunnen geven zijn er 3500 nieuwe
pleeggezinnen nodig. Zowel in deeltijd, kortdurend, als voor langere tijd. Wil je meer weten
over pleegzorg en of het iets voor jou zou kunnen zijn? Kom dan naar de informatieavond.

Wanneer: 22 november 
Tijd: 19:45u inloop, start 20:00u
Waar: Gemeentehuis Woerden (Blekerijlaan 14)

Om een goede inschatting te maken van de opkomst wordt verzocht om u aan te melden
via pleegzorg@woerden.nl. Aanmelden is geen verplichting.

Kijk voor meer informatie op www.openjewereld.nu

Babynieuws!
Woensdag 2 november is meester Movses voor
de tweede keer opa geworden! Movses, van harte
gefeliciteerd met je kleinzoon Matteo!

In de week van 21 november
vinden de oudergesprekken plaats.
In deze gesprekken wordt de
voortgang besproken. Vanaf groep
5 zijn ook de kinderen welkom bij
het gesprek. We kijken ernaar uit
om u weer te ontmoeten.

Oudergesprekken

In de onderbouwgroepen zijn de kinderen (en leerkrachten) er al druk mee:
Sinterklaas komt weer in het land! Een leuke en spannende periode. Er wordt
gespeeld in de speelgoedwinkel voor de pieten en Sinterklaas, gerekend met
pepernoten, en geknutseld aan de stoomboten. Ook dit jaar volgen we de
verhaallijn van het Sinterklaasjournaal. De kinderen van groep 5 tot en met 8
gaan komende maandag lootjes trekken. Woensdag 24 november mogen alle
kinderen hun schoen zetten.

https://openjewereld.nu/


Het is gelukt om de vacature van groep 6 in te vullen. Na de kerstvakantie is juf Yvette
weer terug van zwangerschapsverlof. Zij zal op maandag t/m woensdag in groep 6 gaan
werken. Juf Dorothea blijft in groep 6 haar LIO-stage lopen. Op donderdag en vrijdag komt
juf Willeke ons team versterken. In onderstaand bericht stelt zij zich alvast aan u voor. 

Welkom juf Willeke

Hallo allemaal!

Ik ben Willeke en ik kom na de kerstvakantie op donderdag en vrijdag
voor groep 6 te staan. Op dit moment ben ik bezig met het afronden van
mijn opleiding en ik heb er zin in om mijn loopbaan te beginnen op de
Johan Frisoschool. Ik ben 24 jaar en woon in Utrecht. In mijn vrije tijd
slenter ik graag door de Utrechtse binnenstad. Daarnaast speel ik gitaar
en vind ik het heerlijk om te koken.
Groep 6, ik heb er zin in jullie allemaal te leren kennen en er een fijn jaar
van te maken.

Tot snel!

Hartelijke groet, Willeke

Meelezen met Kind op Maandag?
Week 46 (14/11 - 18/11) – Zie je het nog zitten?
Numeri 13:1 - 14:9
Een groep verkenners gaat kijken in het beloofde land. Ze vertellen dat het een rijk
land is met enorme vruchten; maar ook met enorme inwoners waar ze nooit van
kunnen winnen. De meeste verkenners zijn somber, maar Jozua en Kaleb zeggen
dat Israël moet blijven vertrouwen op de Heer..

Week 47 (21/11 - 25/11) – Naar de overkant
Deuteronomium 31:1-8 en 34:1-12 en Jozua 4:4-9
Mozes gaat niet mee het beloofde land in, hij wijst Jozua aan als de nieuwe
aanvoerder. Vanaf een hoge berg laat God hem het land uit de verte zien. Daarna
sterft hij. Onder leiding van Jozua steekt het volk de rivier de Jordaan over en gaan
ze het beloofde land binnen. Na een reis van veertig jaar zijn de Israëlieten in het
land waar ze thuis zullen zijn.



Voor welke groep sta je?
Groep 1/2b

Waarom heb je dit beroep gekozen?
Ik wilde altijd al juf worden, ik word enthousiast van de kinderen.

Waarom heeft u deze school gekozen?
Het is een leuk team om mee samen te werken en de visie op het kleuteronderwijs
spreekt mij aan.

Hoe oud bent u?
Ik ben in de herfstvakantie 21 jaar geworden.

Hoelang werk je hier al?
Sinds mijn stage vorig jaar.

Heeft u een favoriete collega?
Ik woon in dezelfde stad als juf Dorothea, dat is heel handig want dan kunnen we
samen rijden.

Heb je een kind thuis?
Nee ik heb geen kind, maar wel een hond, een witte labrador Bikkel.

Hoe vind je het in de kleuterklas?
Heel gezellig, soms chaotisch. Het is een leuke groep.

Wat zijn je hobby's?
Ik zit op hockey, en vind het ook heel leuk om met vrienden af te spreken. Ook kijk ik
graag films.

Als je geen lerares was geworden wat had je dan gedaan?
Misschien kraamverzorgster

Interview met juf Amy
Door: Lindsay en Yrsa


