
 

 

Agenda  

voor de komende 

periode 
 

 

 

Aanstaande maandag of dinsdag ontvangt u via Parro de uitnodiging voor het 
tienminutengesprek. We kunnen de gesprekken weer op school doen,  

als we voldoende afstand houden.  
We spreiden de avonden wel wat meer, waardoor het misschien niet altijd 
mogelijk is broertjes/zusjes aansluitend te plannen. We vragen uw begrip 

daarvoor. Hebt u een sterke voorkeur voor online overleg via Zoom, overlegt u 
dan even met de leerkracht?   

Donderdag 1 juli Kijkavond Schooltuin Noord 

Vrijdag 2 juli  Rapporten mee 

5, 6, 7 en 8 juli Tienminutengesprekken (zie hierboven) 

Donderdag 8 juli ‘Doorschuifmiddag’ 

Van 8 tot 10 juli ‘Kamp’ groep 8 

Vrijdag 9 juli Schoolreis Ouwehands 

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 27 
 

Vrijdag 25 juni 2021 
 
 

 

 

Schoolreis 
 

In aanvulling op het eerdere bericht over de schoolreis:  

 

De kosten voor het schoolreisje naar Ouwehands Dierenpark zijn  

€ 11,50 per kind. Wilt u dit bedrag contant bij de groepsleerkracht 

betalen vóór vrijdag 2 juli? 

Kinderen met een abonnement hoeven niet 

te betalen. Zij kunnen hun 

abonnementskaartje op woensdag 7 juli aan 

de groepsleerkracht geven. 

 

Groep 1 t/m 5 gaan er met auto's naar toe. 

Ouders kunnen zich opgeven bij de 

leerkracht als zij willen rijden.  

Groep 6, 7 en 8 gaan op de fiets naar Ouwehands Dierenpark. Wilt u de 

fiets van uw kind nog even controleren? 

Groep 7 en 8 gaan in groepjes zelfstandig door het park zonder 

begeleiding. 

 

Wilt u uw kind een tas meegeven voorzien van naam, met een 10-

uurtje en de lunch en voldoende drinken. 

 

Alleen groep 7 en 8 mogen een mobieltje meenemen. Alle andere 

kinderen laten hun mobieltje thuis. 

De kinderen nemen geen geld mee naar het dierenpark. 
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Kijkavond Schooltuin Noord            
 

De schooltuin ziet er weer er perfect 

uit.  Kinderen en ouders hebben de 

afgelopen maanden hard gewerkt 

en er is al veel te zien. We hebben 

een tuin vol bloemen en groente. 

Op donderdag 1 juli van 18.00 uur 

tot 19.00 uur zijn ouders en 

kinderen van harte welkom om te 

komen kijken hoe mooi de 

schooltuin erbij staat. Ook hebben we deze avond een kleine activiteit 

voor de kinderen en is er wat lekkers. 

 

                             

 

Werkgroep schooltuin Noord 
 

De organisatie en het goede verloop van ieder schooltuinseizoen kunnen 

we doen dankzij de hulp van een 

fijne werkgroep. Deze werkgroep 

draait zo goed door een aantal 

enthousiaste ouders. Maar we 

kunnen altijd meer hulp gebruiken. 

Mocht je belangstelling hebben om 

de werkgroep te komen versterken 

of graag wat meer informatie 

daarover willen dan kun je contact 

opnemen met Christien of Marianne. 

 

 

 

 

 

 

 

Laatste schooldag! 
 

Van de laatste schooldag van dit 

bijzondere schooljaar, willen we 

een feestelijke dag maken. 

We willen dit onder andere doen 

met een "high tea”, waarbij er 

voor elk kind een aantal lekkere 

hapjes zullen zijn. 

 

Via Parro komt er een oproep, wie er voor de groep van zijn/haar kind 

iets wil bakken/koken/maken. U kunt zich ook via Parro daarvoor 

opgeven. 

Verder gaan we op die dag gezellige dingen doe. Kinderen mogen 

speelgoed meenemen …. 

De OC heeft voor alle kinderen ook nog iets lekkers en een klein 

cadeautje! 

 

En daarna kan iedereen genieten van een welverdiende vakantie! 

 

 

  



 

 

 

 

Bijentuin 
 

Locatie Zuid heeft al jaren een mooie bijentuin, vol met prachtige 

bloemen en planten.  

 

Er is een bankje waar de kinderen kunnen zitten, een blote voeten pad 

en een kikkerpoel (in wording). Elk voorjaar kruipen de wilde bijen uit 

hun hotel om hun nuttige bestuivingswerk te doen. Ze prikken gelukkig 

niet!  

 

De bijentuin geeft 

allerlei mogelijkheden 

voor natuureducatie en 

biodiversiteit rondom 

school.  

 

Wilt u meehelpen de 

bijentuin mooi te 

houden? Wij kunnen 

nog wel wat helpende 

handen gebruiken.  

 

Groene vingers zijn fijn, maar zeker niet noodzakelijk! Voor vragen of 

aanmeldingen kunt u terecht bij bibeth@johan-frisoschool.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schooltuincommissie locatie Zuid 
 

 

We hebben gisteravond met een groepje enthousiaste ouders van de 

schooltuincommissie een avondje onkruid gewied in de schooltuin. We 

doen dit een paar keer per seizoen. Verder regelen we van alles achter 

de schermen zodat de kinderen van groep 2 en 5 elk jaar lekker in hun 

eigen tuintje aan de slag kunnen.  

We organiseren een oogstavond, 

soep maken, klusochtenden, we 

bestellen plantjes en zaden voor het 

nieuwe schooltuinseizoen etc. 

 

Vindt u natuureducatie in de praktijk 

nou ook belangrijk voor uw kind en 

lijkt het u leuk om daaraan mee te 

werken dan nodigen wij u van harte 

uit om deel uit te maken van de 

schooltuincommissie voor de locatie 

Zuid. 

 

Wilt u eerst wat meer informatie, of 

vrijblijvend een vergadering 

meemaken dan kan dat natuurlijk. 

 

U kunt zich hiervoor opgeven bij Bibeth Plantinga, leerkracht van groep 

1-2, bibeth@johan-frisoschool.nl. 
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