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Agenda  

voor de komende 

periode 
 

 

 

2021  

  

Donderdag 15 juli  Laatste schooldag van dit schooljaar 

16 juli t/m 27 augustus Zomervakantie 

Maandag 30 augustus Eerste schooldag van  het nieuwe seizoen 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 29 
 

donderdag 15 juli 2021 
 
 

 

 

 

Vakantie! 

 

De schooldeur gaat na vandaag, donderdag, 

voor een tijdje dicht.  

 

 We bedanken de vele ouders die een bijdrage  

hebben geleverd om het afgelopen schooljaar  

tot een succes te maken!  

 

 

Wij konden vaak  

én ook op veel 

verschillende manieren op 

u rekenen! 

Veel dank daarvoor!!! 

 

 

 

Wij wensen u allemaal  

een hele fijne zomervakantie  

en we zien u graag weer terug  

op maandag 30 augustus a.s.! 

  

http://www.johan-frisoschool.nl/
mailto:info@johan-frisoschool.nl
mailto:directie@johan-frisoschool.nl


 

 

 

 

Groepsindeling volgend schooljaar 

 

 

 

Vorige week dinsdag ontving u 

een overzicht van de leerkrachten 

van de verschillende groepen in 

het komende schooljaar.  

 

 

We zijn erg blij dat we nu een nog completer plaatje kunnen laten zien! 

De twee eerder genoemde vacatureplaatsen konden al worden ingevuld. 

De ouders van de betreffende groepen zijn hierover uitgebreider 

geïnformeerd. 

 

 

Locatie  

Noord 
leerkrachten 

 

Locatie 

Zuid 
leerkrachten 

1-2a Christien 3 en Tessa 2 1-2a Marian 4,5 Eefke 0,5 

1-2b Marianne 2,5 en Frouke 2,5 1-2b Bibeth 5 

3 Eefke 3 en Femke 2,5 3 Anette 3 en Marjolein 2 

4-5 Jeannette 3 en Femke 2,5 4-5 Hanneke 5 

5-6 Thea 3 en Ep 2 5-6 Linda 3 en Ep 2 

7 Carin 4,5 en Robin 0,5 7-8 Robin 2 en Mieke 3 

8 Robin 2 en Rebecca 3   

     

Enkele nieuwe leerkrachten stellen zich in deze weekinfo aan u voor! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste ouders,  

 

Vanaf volgend schooljaar zal ik niet meer werkzaam zijn op de 

Johan Frisoschool. Ondanks dat ik het erg naar mijn zin heb, 

merkte ik toch dat ik toe ben aan een nieuwe uitdaging.   

 

Ik heb daarom besloten om naar een andere school te gaan. Een 

beslissing die ontzettend dubbel voelt. Goed omdat ik voel dat 

ik toe ben aan iets nieuws, maar ook moeilijk omdat ik ouders, 

kinderen en collega’s enorm ga missen.  

 

Ik heb de afgelopen 16 jaar met ontzettend 

veel plezier op de Johan Frisoschool gewerkt. 

Van de laatste 2 weken ga ik nog enorm 

proberen te genieten.  

 

En… we zien elkaar vast nog wel een keer! 

 

Groeten,  

Jolanda van Soest 

 

 

 

 

 



 

 

Afscheid van de 8e groepers 
 
 

Acht jaren van hun jeugd hebben onze schoolverlaters doorgebracht op 

de basisschool. Dit zijn ruim 7500 uren!  

 

Een afscheid is altijd weer een bijzonder en feestelijk moment. Niet 

omdat we blij zijn dat ze de school verlaten, integendeel, maar omdat ze 

aan de start staan van een nieuwe fase in hun leven.  

 

Beide groepen 8 hebben de 

afgelopen periode ontzettend 

hard gewerkt aan een eindfilm. 

Deze week hebben we afscheid 

van hen genomen.  

 

Als ware filmsterren verschenen de kinderen een voor een op de ‘rode’ 

loper. We kijken dankbaar terug op een waardevol afscheid. Ondanks 

1,5 meter beperkingen lukte het ons om een leuke avond te hebben met 

elkaar. Er zijn mooie woorden gesproken, grappige herinneringen 

opgehaald en hier en daar werd een traantje weggepinkt.  

 

Als team kijken we met trots naar een lichting 

prachtige kinderen die onze school nu gaan 

verlaten. We hebben van ze genoten en zijn 

dankbaar voor de ontwikkeling die de kinderen 

hebben doorgemaakt. En de film? Die was 

fantastisch!  

 

We wensen al onze 8e-jaars veel succes toe op 

hun nieuwe school! 

 

 

 

 

 

 

Waar gaan ze naar toe...  
 

Aan het einde van dit 

schooljaar vertrekken de 

35 leerlingen van groep 8 

naar het vervolgonderwijs.  

 

Ze hebben hun keuze 

gemaakt voor de volgende 

scholen: 

 

 

 

aantal School voor VO 

9 Pantarijn MHV (Wageningen) 

5 Pantarijn VMBO (Wageningen) 

4 Pantarijn (Rhenen) 

3 Het Streek College VMBO (Ede) 

7 Het Streek Lyceum MHV (Ede) 

5 Marnix College (Ede) 

2 Pallas Athene College (Ede) 

35  

 

 

 

 

 



Startgesprekken en informatieavond 
 

Om ieder kind zo goed mogelijk te laten starten in de nieuwe groep, 

voert de leerkracht in week 2 en 3 van het nieuwe schooljaar een 

startgesprek met alle ouders.  

 

In het geval van een duo-baan zijn 

beide leerkrachten bij dit gesprek 

aanwezig. Voorheen was het 

eerste oudergesprek in oktober.  

 

De nieuwe leerkracht is juist in de  

kennismakingsperiode aan het begin van het jaar geholpen met de 

informatie die u als ouder over uw kind kunt geven: wat vindt uw kind 

leuk, wat motiveert hem/haar, wat werkt als uw kind eens een mindere 

dag heeft, etcetera. In de eerste week van het nieuwe schooljaar 

ontvangt u de uitnodiging voor het startgesprek. 

 

De informatieavond in de vorm van een rondleiding door uw kind vindt 

plaats in de week voor de herfstvakantie en verschuift dus een paar 

weken ten opzichte van vorige jaren. 

  

 

TSO na de zomer 
 

Zoals u weet stopt Schateiland met de TSO. Na de 

zomer verzorgen medewerkers van de Johan 

Frisoschool zelf de pauzes. De leerkrachten nemen om de beurt pauze, 

terwijl er twee of drie groepen tegelijk buiten spelen onder toezicht van 

twee medewerkers. Er is altijd een leerkracht op het plein aanwezig, 

aangevuld met een onderwijsassistent, conciërge of een andere collega.  

  

Met vriendelijke groet, 

Manet Verwey 

 

 

 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van de Johan Friso, 

 

 

Mijn naam is Tessa Sterk en ik kijk er erg naar uit om aankomend 

schooljaar het team te versterken op locatie Noord.  

 

Momenteel werk ik inmiddels al meer 

dan een jaar als invalleerkracht in de 

regio en werk ik een aantal dagen vast 

bij de kleuters op speciaal basisschool 

De Dijk in Wageningen. Daarvoor heb ik 

de master Pedagogische Wetenschappen 

aan de Radboud Universiteit van 

Nijmegen afgerond, waarbij ik mijn 

specialisatie op het gebied van speciale 

leerbehoeften en hoogbegaafdheid heb 

gedaan.  

 

Op het moment woon ik in Wageningen, maar ik ben druk bezig met 

verhuizen en zal in de vakantie richting Bennekom gaan.  

 

Ik heb erg veel zin om na de zomervakantie op de Johan Friso bij de 

kleuters te beginnen naast juf Christien.  

 

Ik hoop jullie snel te kunnen ontmoeten, maar voor nu een fijne 

zomervakantie toegewenst! 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dag allemaal! 

 

Ik ben juf Hanneke en ik word na de zomervakantie de nieuwe 

leerkracht van groep 4/5 op locatie Zuid.  

 

Ik heb er veel zin in om bij jullie in Wageningen te komen. Ik ben 50 

jaar oud en heb al van alles gedaan in mijn leven.  

 

De laatste jaren werk ik als juf, maar ik ben ook muziekjuf geweest en ik 

heb godsdienst gegeven op Openbare scholen. Ik ben ook zangeres en 

zangjuf, ik heb gewerkt bij een koor en als solist. Geen zorgen: in de 

klas zal ik niet zo hard zingen hoor. Ik houd erg veel van zwemmen, 

rennen in de natuur, wandelen, lezen en muziek natuurlijk.  

 

Ik heb een man, drie kinderen en een 

kat, Karel. Twee van mijn kinderen zijn 

al groot; eentje is er nog thuis en die zit 

in groep 8. Mijn favoriete kinderboek is 

Ronja de Roversdochter. 

Lampje vind ik trouwens ook geweldig. 

Ik ben slecht in schrijven maar ik ga 

mijn best er op doen. Ik kom uit een 

groot gezin en daar komt het denk ik 

van dat ik veel houd van gezelligheid 

maar dat ik soms ook gewoon even 

alleen wil zijn.  

 

Op de foto zie je me op de boerderij van een van mijn zussen; ik heb 

een piepklein konijntje vast. 

En nu ben ik vooral benieuwd naar jullie, kinderen, ouders en teamleden 

van de Friso.  

Tot gauw! Hanneke 

 

 

 

Beste ouders en leerlingen, 

Wat ontzettend leuk dat ik (samen met meester Robin) vanaf augustus 

jullie juf mag zijn in groep 7/8! Ik kijk er ontzettend naar uit om jullie 

allemaal te ontmoeten en te leren kennen. 

Graag wil ik mij langs deze weg even voorstellen, zodat jullie alvast een 

beetje weten wie ik ben en hoe ik eruitzie voordat jullie na de 

zomervakantie weer naar school komen. 

Ik heet Mieke Teunissen. Ik 

woon in Kesteren samen met mijn 

man (Oscar), mijn twee dochters 

(Eva & Guusje), onze hond 

(Bobby) en twee katten (Cash & 

Cato). Ik ben geboren in Breukelen 

en opgegroeid in Maarssen. Wij 

zijn sinds februari verhuisd van 

Utrecht naar Kesteren. Dit is dan 

ook de reden om te starten op de 

Johan Frisoschool in Wageningen. 

Ik houd van reizen, muziek luisteren, lekker eten, buiten hardlopen en 

wandelen samen met onze hond. Verder vind ik het ook erg leuk om te 

lezen. 

Hetgeen ik het allerleukste vind om te doen is lesgeven aan jullie. Ik ben 

wel een juf met een iets andere achtergrond. Ik ben namelijk pas op 

mijn 40ste de PABO gaan doen, daarvoor heb ik altijd gewerkt in het 

bedrijfsleven. De afgelopen vier jaar heb ik les mogen geven in diverse 

groepen op scholen in Utrecht. 

 



 

Ik vind eigenlijk alle vakken leuk om te geven, maar de leukste vakken 

vind ik rekenen, taal en wereldoriëntatie. Ik vind het fantastisch om 

kinderen te mogen begeleiden in hun leerproces en om een veilig 

klimaat te creëren, waardoor ze met veel vertrouwen en plezier naar 

school komen en kunnen leren. 

Tot in augustus! 

Hartelijke groet, 

Mieke Teunissen 

 

 

Hoi,  
 
Ik ben Rebecca, de toekomstige juf 
van groep 8N van maandag tot 
woensdag. 
 
Dankzij een invalperiode in groep 8 dit 
schooljaar is mijn enthousiasme voor 
deze jaarlaag gegroeid. Ik kijk ernaar 
uit om samen met de kinderen een 
onvergetelijk schooljaar te maken, 
waarin we bijzondere, gekke en 
spontane dingen mogen beleven. 
 
Naast het lesgeven in groep 8 zal ik de master Educational Needs volgen 
in Nijmegen. Ik ben (beginnend) bezig met fotografie en hou enorm van 
reizen. 
 
Wie weet zien we elkaar eens in de gangen van de school (wanneer dat 
allemaal weer mag).  
 
Groeten,  
Rebecca 
 

 

 

 

 

 

Een nieuw/ bekend gezicht?! 

 

Ik ben Linda van Buuren. Misschien kent u mij nog van een paar jaar 

geleden. 

 

Vanaf het nieuwe schooljaar ben ik op de Johan Frisoschool locatie Zuid 

te vinden als juf van groep 5/6 samen met meester Ep. Deze week ben 

ik al even op school geweest tijdens de doorschuifmiddag. 

 

Leuk om kennis te maken met de kids, een 

middag leuke activiteiten te doen en misschien 

heb ik u als ouder ook al even gesproken. 

 

Ik ben 32 jaar en woon in Barneveld samen 

met mijn man en twee kinderen (Norah en 

Luuk). 

In mijn vrije tijd ben ik graag in de tuin bezig 

of aan het sporten. 

 

Ik kijk ernaar uit om jullie te ontmoeten en op de Johan Frisoschool te 

mogen werken. 

 

Hebben jullie vragen, wil je iets weten of gewoon even gedag zeggen? 

In het nieuwe schooljaar ben ik op maandag, dinsdag en woensdag te 

vinden op locatie Zuid. 

 

Voor nu wens ik jullie een fijne vakantie en tot ziens in het nieuwe 

schooljaar. 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 

 

Cultuur on Tour in de zomer! 
 

 

Op 30 juni gaat de Wageningse Cultuur Zomer groots van start. Onder 

het thema ‘Flash Forward’ zijn er tientallen events met een hoog ‘het-

mag-weer’ gehalte. Een blik vooruit naar gewoon weer normaal, nu er 

weer ruimte is voor dansen, ontmoeting, genieten en verwonderen. 

  

Cultuur on Tour trekt door heel Wageningen en popt op daar waar 

kinderen en tieners zijn. Voor 2 t/m 18 jaar is er de zeepbellenspelerij, 

stoepkrijtfeest, een workshop ‘overleven in de wildernis’, 

muziekproductiedag, zangsingworkshop en nog véél meer. 

En geen zorgen over de kosten, want het is helemaal gratis. 

 

Waar wacht je nog op? Bekijk het aanbod via  

https://www.bblthk.nl/cultuurontour.html en meld je snel aan! 

 

 

Alle activiteiten zijn coronaproof. 

 

 

 

 

 

 

 

Zomerboek 

 
Uitgeverij Malmberg, de uitgever van onze 

methodes voor Rekenen, Taal en 

Wereldoriëntatie, heeft een Zomerboek 

uitgebracht voor de leerlingen van ieder 

leerjaar.  

  

Het bevat leuke en leerzame opdrachten. Als 

u dit leuk vindt kunt u het zelf downloaden 

en uitprinten.  

 

Voor ieder leerjaar, van de huidige groep 3 

t/m 7!  

Ga daarvoor naar www.malmberg.nl/festival. 

 

 

 

 

Schooltuinhulp 
 

 

Voor alle ouders die dit 

schooljaar een groepje 

kinderen in de tuin hebben 

begeleid:  

 

Heel hartelijk dank 

daarvoor.    

 

 

 

https://www.bblthk.nl/cultuurontour.html
http://www.malmberg.nl/festival


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boek ’n trip – via de online Bibliotheek-app 
 

Leerlingen beleven de mooiste verhalen met deze gratis app. Ook 

kinderen zonder bieb-ervaring vinden zo de mooiste e-books en 

luisterboeken. Ook als je geen lid bent van de bieb! 

 

Lekker lezen op het strand? Of een luisterboek voor in de auto? Speciaal 

voor kinderen die nog geen ervaring hebben met de bieb, heeft 

Jeugdbibliotheek.nl de zomeractie Boek ‘n Trip! Met de online 

Bibliotheek-app beleeft je kind in juli en augustus gratis de leukste e-

books en luisterboeken op een telefoon of tablet. 

 

Dit jaar zijn de zorgen over leesvaardigheid van kinderen extra groot 

vanwege achterstanden door de lockdowns. Daarom is doorlezen tijdens 

de vakantie extra belangrijk en dat kan gemakkelijk met de zomeractie 

Boek ’n Trip in juli en augustus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe werkt Boek 'n Trip? 

 

• Lezen via de online Bibliotheek-app (Android en iOS) 

• 10 e-books en 10 luisterboeken per leerling 

• Elk boek drie weken lenen 

• Zomeractie is geldig van 1 juli t/m 31 augustus 

• Speciale selectie zomerboeken per leeftijdscategorie 

• Toegang tot duizenden jeugdtitels 

• Boeken digitaal vinden, lenen en lezen, thuis en op vakantie 

• Geen boetes als boeken te laat worden ingeleverd 

 

 

Het actieabonnement is heel laagdrempelig voor leerlingen en ouders 

want ze hoeven niet speciaal naar de bibliotheek en zelfs geen 

lidmaatschap af te sluiten. Geen gezeul met boeken, want het is allemaal 

digitaal! Lekker lezen op je telefoon of tablet. De app herinnert 

leerlingen vanzelf als de leentermijn afloopt. 

 

Alvast een hele fijne zomer gewenst,  

Jeugdbibliotheek.nl 

  

 

  

 

 

 

 

 

 


