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Agenda  

voor de komende 

periode 
 

 

 

 

 

2021  

Vrijdag 11 juni Studiedag, leerlingen vrij 

Vrijdag 2 juli  Rapporten mee 

5 en 7 juli Tienminutengesprekken 

Donderdag 8 juli ‘Doorschuifmiddag’ 

Vrijdag 9 juli Schoolreis 

Maandag 12 juli Afscheidsavond groep 8 Zuid 

Dinsdag 13 juli  Afscheidsavond groep 8 Noord 

Donderdag 15 juli  Laatste schooldag van dit schooljaar 

16 juli t/m 27 augustus Zomervakantie 

 

 

 
 

 
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 25 
 

Vrijdag 11 juni 2021 
 
 

 

 

 

Beste ouders, 
 

Al enige tijd speel ik met de gedachte om iets anders te gaan 

doen in het onderwijs. Ondanks dat ik het erg naar mijn zin heb op 

de Johan Frisoschool, heb ik besloten om volgend schooljaar de 

invalpoule in te gaan.  

 

Een beslissing die ontzettend dubbel voelt. Goed omdat ik voel dat 

ik toe ben aan iets nieuws maar ook moeilijk, zéker nu het einde 

van het schooljaar nadert en het afscheid nemen dichterbij komt.  

 

Ik heb de afgelopen 15 jaar met ontzettend veel plezier op de 

Johan Frisoschool gewerkt. Komende weken ga ik nog ontzettend 

genieten van de fijne sfeer, de lieve kinderen, het hebben van een 

eigen groep én het goede contact met jullie.  

 

Wageningen is niet zo groot dus we zien 

elkaar vast nog wel een keer. En als het 

missen te erg wordt.... vraag ik gewoon een 

invalklus op de JFS aan 😉 
 

 

Tot ziens! Annette Visser 

 

 

http://www.johan-frisoschool.nl/
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Vakantie- en vrije dagenrooster 2021-2022  
 

Het vakantierooster voor komend schooljaar is vastgesteld. U vindt 

hieronder de vakantiedagen, aangevuld met o.a. de 

geplande (voor de kinderen vrije) studiedagen.  

We hopen aan het begin van het komende schooljaar 

ook weer een activiteitenkalender te kunnen maken!  

 

Zomervakantie Vr. 16 juli t/m vr 27 augustus 2021 

Studiedag Vrijdag 1 oktober  

Herfstvakantie ma 18 t/m vr 22 oktober 2021 

Studiedag vrijdag 26 november 2021 

Extra vrije dag Vrijdag 24 december 

Kerstvakantie ma 27 december t/m vr 7 januari 

Studiedag Maandag 17 januari 2022 

Studiedag Vrijdag 11 februari 2022 

Voorjaarsvakantie ma 28 februari t/m 4 maart 2022 

Studiedag Woensdag 30 maart 2022 

Paasweekend Vrijdag 15 april en maandag 18 april 

Koningsdag in de meivakantie 

Meivakantie Maandag 25 april t/m vr 6 mei 2022 

Hemelvaartweekend Do 26 t/m vr 27 mei 2022 

2e Pinksterdag Maandag 6 juni 2022 

Studiedag Maandag 20 juni 2022 

Zomervakantie  ma 11 juli t/m vr 19 augustus 2022 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Typelessen 
 

In weekinfo 23 van 26 mei stond de aankondiging van de typelessen 

voor na de zomervakantie! 

Zit uw zoon/dochter nu in groep 5, 6 of 7 en hebt u belangstelling dan 

kunt u informatie vragen via: 

 

• www.rapidotypen.nl  

• of mailen naar info@rapidotypen.nl 

• of eventueel bellen: 06-53268098  

 

René Friggen belt u dan zo spoedig mogelijk, voor het doorspreken van 

de bijzonderheden of waar nodig extra uitleg.  
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