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Agenda  

voor de komende 

periode 
 

 

 

  

  

Donderdag 1 april Paasviering in de klas 

Vrijdag 2 april Paasweekend, Goede vrijdag vrij 

Maandag 5 april Paasweekend, 2e Paasdag vrij  

  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Informatie op internet: www.johan-frisoschool.nl 
Algemeen contact via e-mail: info@johan-frisoschool.nl 

Directeur (a.i.) Manet Verwey: directie@johan-frisoschool.nl 

  
 

 
 

weekinfo nummer 20 
 

donderdag 1 april 2021 
 
 

 

Deze tekst is na de verzending nog aangepast! 

 

Vragenlijst TSO 
 

De aangekondigde vragenlijst staat voor u klaar in 

het Ouderportaal  (ouders.parnassys.net). Eerder 

hebt u daarvoor uw gebruikersnaam ontvangen. 

Weet u die niet meer dan kunt u die opvragen via 

de inlogpagina.  

 

Als je daar op Hulp bij inlogproblemen > Ik ben mijn gebruikersnaam 

vergeten klikt, kun je je (bij de school bekende) mailadres opgeven en 

wordt je gebruikersnaam naar je mailadres opgestuurd.  

 

Wanneer u uw wachtwoord niet meer weet klikt u op ‘wachtwoord 

vergeten’. U krijgt dan direct een mail met daarin een link om een nieuw 

wachtwoord aan te maken . 

 

Na inloggen vindt u de vragenlijst bovenaan (in de groene balk).  

 

Mocht het niet lukken, stuur dan even een berichtje aan info@johan-

frisoschool.nl. 

 

Meer informatie over de bedoeling van 

de vragenlijst leest u in de weekinfo van 

vorige week! 
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Tuinklusochtend Zuid 

(verslag) 
 

 

Vorige week zaterdag, 20 maart, was 

het voorjaars-tuinklusochtend in de 

schooltuin op Zuid. 

 

Dat weekend was het heerlijk zonnig en 

droog lenteweer, de grond was goed 

bewerkbaar en er kwamen toch een 

heleboel ouders en kinderen opdagen 

om samen de schooltuin startklaar te 

maken voor het aankomende tuinseizoen. 

 

 

Met al die helpende handen 

kregen we best nog een berg 

werk verzet. Alles op 1,5 m 

afstand van elkaar uiteraard!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De grond werd omgespit en 

bemest, er werd fiks gewied 

in de ontdekbakken en ook in 

de kruidentuin werd gewied 

en gesnoeid en de mooie 

omheining van wilgentenen 

tussen de kruidentuin en de 

moestuintjes werd 

verstevigd.  

We hielden gezamenlijk maar 

toch corona-proof pauze met 

koek  en een drankje.. 

kortom, het was een 

gezellige, productieve 

ochtend op Zuid! 

 

Bedankt iedereen die hier aan 

bijgedragen heeft!! 

 We willen in het bijzonder 

graag de kinderen bedanken: 

fijn dat jullie zo goed 

geholpen hebben jongens en 

meisjes!  

 

De tuin is nu startklaar en de 

kinderen van de huidige 

groepen 2 en 5 kunnen na 

Pasen lekker aan de slag gaan 

in hun schooltuintje!  

 

De tuincommissie Zuid 

 

 

 



 

 

Vorige week vertelden we over:  

 

Ontwerpwedstrijd 2021:  

‘Algen, het groene goud’ 
 

De winnaars zijn inmiddels bekend! 

 

 

 

 

Roos en Neeltje,  

Van harte gefeliciteerd met 

jullie winnende ontwerp! 

 

 

 

Een bericht op de website van het wetenschapsknooppunt:  

 

31 maart 2021 

 

De zevende editie van de ontwerpwedstrijd van Wetenschapsknooppunt 

Wageningen University is dit jaar gewonnen door Roos en Neeltje van de 

Johan Frisoschool uit Wageningen met hun Algensmoothies. Het thema 

was: Algen, het groene goud? En de opdracht die de jonge ontwerpers 

meekregen: “Bedenk het algen-product dat de wereld gaat veranderen”. 

Alle ontwerpen zijn aandachtig bekeken en beoordeeld door de jury 

bestaande uit Prof.dr. Maria Barbosa, Hoogleraar en directeur van 

AlgeaPARC en Hilco van Stuijvenberg, didacticus Wetenschapsknooppunt 

Wageningen University en Opleidingsdocent Leraar Basisonderwijs 

Christelijke Hogeschool Ede. 

 

Het winnende ontwerp 

Het ontwerp Algensmoothies van 

Roos en Neeltje van de Johan 

Frisoschool viel de jury op door de 

combinatie tussen onderwijs, 

ontwerpend leren en 

ondernemerschap. Daarnaast was 

het ontwerp compleet en erg 

gedetailleerd. 

Smoothies zijn natuurlijk een 

bestaand product, maar door de 

innovatieve toevoeging van algen en 

hun idee om daarmee algen op een 

laagdrempelige manier als gezond 

voedingsmiddel te presenteren, was dit het winnende ontwerp! 

 

 Het winnende ontwerp sprong eruit door hun 
gedetailleerde aanpak rondom onderwijs, 
onderzoek en ondernemerschap 
  
Prof. dr. Maria Barbosa 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


