
 

 
 

weekinfo nummer 2 
 

vrijdag 3 september 2021 
 
 

 

Agenda  

voor de komende periode 
 

   

“Gedichten” 
 

Week van 6 september 

Tienminutengesprekken 
Groepen 3 t/m 8  

Week van 13 september 

Informatie-avond 
Groepen 1 en 2  

Maandag 20 september Noord 
Dinsdag 21 september Zuid 

Sportolympiade 
Groepen 6, 7 en 8 

 
Donderdag 16 september 

Kamp groepen 8 

 

27 t/m 29 september 

Studiedag 
Leerlingen zijn vrij 

 

Vrijdag 1 oktober  

Herfstvakantie  ma 18 t/m vr 22 oktober 2021 

 
 

 

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 

  
 

 

 

“Gedichten”  

 
Zoals vorige week al aangekondigd gaan 

we aan de slag met gedichten.  

 

Hierna leest u een intoductie van de Schooldichter over dit project.  

 

Bij deze weekinfo vindt u ook een bijage!  

Wilt u die onder de aandacht brengen van u bekende mensen of 

bedrijven die het boek misschien willen sponsoren? 

 

Voor vragen kunt u mailen naar juf Carin: carin@johan-frisoschool.nl  

 

 

Startgesprekken groep 3 t/m 8 
 

Aanstaande dinsdag, na schooltijd, zullen de 

leerkrachten de uitnodigingen voor de 

startgesprekken aan u versturen.  

 

Voor nieuwe ouders: de uitnodiging komt via Parro.  

 

U kunt zich dan inschrijven op een van de 

beschikbare tijden.  

 

Het vragenformulier hebt u inmiddels ontvangen. Denk u er aan dit tijdig 

aan de betreffende leerkrachten terug te sturen?   

 

Voor de groepen 1 en 2 kiezen we voor een andere vorm: is er een 

informatieavond op maandag 20 september (Noord) en op dinsdag 21 

september (Zuid). 

 

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


 

 

De Johan Frisoschool, waar samen leren leuk is! 
  

Wat een mooie startweek hebben we gehad! Fijn om ieders 

betrokkenheid bij de nieuwe groep(en) en de nieuwe collega's te zien en 

te horen. Als ik de groepen binnenloop zie ik de leerlingen met plezier 

aan elkaar en aan de nieuwe leerkracht wennen. Er worden veel 

samenwerkspelletjes gedaan en iedere groep maakt groepsafspraken om 

een veilige sfeer neer te zetten. Zo werken we samen écht vanuit onze 

kernwaarden Betrokken, Veilig en Plezier!  

  

Voordat de kinderen naar school kwamen, hebben we met het team 

hard gewerkt aan het vervolg van ons schoolontwikkelingstraject. We 

hebben onze ‘pijlers’ voorzien van lange termijn doelen én hier korte 

doelen aan gekoppeld met bijbehorende acties. Dat gebeurt door 

actieteams: dit zijn groepjes collega’s die samen verantwoordelijk zijn 

voor een pijler. 

 

 

 

 

 

De actieteams stellen zich in de komende weekinfo’s aan u voor. In een 

notendop alvast waar we de eerste periode mee bezig gaan: 

 

 

Actieteam Communicatie: heldere procedure ontwikkelen rondom 

aanmelding en start van leerlingen.  

 

Actieteam Leerlingenzorg: zorgen voor een soepele overgang naar 

het nieuwe jaar: niveau-indelingen, groepsplannen etc.  

 

Actieteam Pedagogisch-didactisch handelen: dagelijks  heldere 

lesdoelen op het bord, wekelijks 2 activerende werkvormen, EDI stappen 

zichtbaar in alle groepen en sterke leerlingen eerder ‘loslaten’ tijdens de 

instructie. 

 

Actieteam Rijke leeromgeving: behoefte van het team 

inventariseren en analyseren.  

 

Actieteam Sociaal emotionele ontwikkeling: positieve 

groepsvorming m.b.v. de methode Kwink: 1 les per week, doel van 

de week zichtbaar in alle groepen, groepsafspraken en 

samenwerkingsactiviteiten.  

 

 

  

We wensen u en uw kind(eren) een heel fijn schooljaar toe! 

  

Met vriendelijke groet, 

Manet Verwey 

 

 

 



 

Schooltuinoogstavond en  
soep maken (Zuid) 
 
 
Vóór de zomervakantie hebben de 
kinderen van de huidige groepen 3 en 
6 hard gewerkt in hun schooltuin.  
 
In de vakantie is alles wat ze gezaaid 
en geplant hebben nog flink gegroeid. De prei, pompoenen en tomaatjes 
zijn rijp en de bieten en boontjes ook. Tijd om te oogsten dus! 
 
De ouders en kinderen van groep 3 en 6 worden van harte uitgenodigd 
om de groenten in de schooltuin op Zuid te oogsten op de oogstavond 
op: 
woensdagavond 15 september van 19.00 tot 20.00 uur 
 
Op donderdag 16 of vrijdag 17 september gaan de kinderen van groep 3 
en 6 dan in de klas van hun groenten een lekkere soep koken die ze 
gezamenlijk opeten. 
 
We willen vragen om daarvoor op die 
dagen het volgende mee te nemen: 
Een soepkom, schilmesje, snijplankje 
en een lepel. 
 
We hopen dat veel mensen komen 
helpen woensdag, en dat alle kinderen 
daarna heerlijk kunnen smullen van 
hun eigen gekweekte opbrengst. 
 
Smakelijk! 
 
Vriendelijke groet, 
De schooltuincommissie Zuid 
 

 

 

 

 

Oogstavond voor groep 3 en groep 6 (Noord)  

  
 

Tijdens de zomervakantie is er nog veel gegroeid in de schooltuin. Dat 

willen we natuurlijk gaan oogsten!   

 

Dat kan op dinsdag 7 september 

tussen 18.00 en 19.00 uur.  

Een deel van de oogst gebruiken 

we om in de groep nog wat lekkers 

te maken maar er staat ook vast 

nog wel iets om mee naar huis te 

nemen.  

We hopen je deze avond te zien.  

  

 
 

Op zaterdag 9 oktober van 10.00 tot 12.00 uur gaan we de tuin 

winterklaar maken. Daar kunnen we altijd uw hulp goed bij gebruiken. 

Zet de datum alvast in de agenda        

 

 

 

 

En in het voorjaar 

maken we de tuin weer 

in orde voor de groepen 

2 en 5.  

  

 
 
 
 
  



De Schooldichter maakt zin! 
 

Beste ouders! 

 

Het verheugt me u te schrijven dat uw kind de komende tijd iets unieks 

zal maken en leren, want De Schooldichter komt langs op de Johan 

Frisoschool! De Schooldichter maakt zin én laat uw kind ook zélf zinnen 

maken! En nee, deze zinnen zullen niet verdwijnen in een schoolschrift 

met gevouwen hoekjes aan de rand, maar worden gebundeld in een 

eigen dichtbundel! (Hoe dat er bij een andere school uitzag, ziet u 

onderaan deze brief). 

 

De Schooldichter komt inspireren met een les over de geschiedenis van 

poëzie en verschillende dichtvormen (waaronder ‘rap’) en vooral veel 

leuke en fantasierijke handvatten voor het schrijven van een gedicht. 

Kinderen maken zo hun eigen woorden tot zinnen en met die zinnen een 

eigen gedicht! 

 

De school bundelt vervolgens alle zelfgeschreven gedichten. Met behulp 

van een echte uitgeverij komt zo een prachtig resultaat tot stand: een 

eigen dichtbundel die door de kinderen zelf is ontworpen, samengesteld 

en vormgegeven. Want met De Schooldichter komt creativiteit in al zijn 

facetten tot leven! 

 

U zult begrijpen dat uw kind daarna vol 

enthousiasme zijn/haar verkooptrucs van stal 

haalt om aan iedereen die eigen bundel te 

verkopen, want op het resultaat zullen de 

kinderen meer dan trots zijn. 

Ik ook, dus ik houd u graag op de hoogte de 

komende tijd! 

 

Met creatieve groet, Ivanka de Ruijter 

www.deschooldichter.nl  
(voorkant van de dichtbundel van OBS De Kennemerpoort te Alkmaar) 

 

 

 

Sportolympiade 
 

 

De jaarlijkse schoolsportdag 

voor alle groepen 6 t/m 8 in 

Wageningen kon vorig 

schooljaar niet doorgaan.  

 

Ook dit jaar is dat nog niet mogelijk op Sportpark De Bongerd in de 

uitgebreide opzet zoals we die van de laatste jaren kennen. 

Toch heeft Sportservice Wageningen zich ingespannen voor een 

organisatie op kleinere schaal. We informeren u daar binnenkort verder 

over.  

Wat we al kunnen melden:  

  Op donderdag 16 september zal er in de ochtend een  

  sportprogramma zijn voor de groepen 6, 7 en 8 op het  

  Sportpark in Noordwest.   

 

  

Trakteren 
 

Als een kind jarig is besteden we daar in 

de klas uiteraard aandacht aan! En daarbij 

is het voor de jarige natuurlijk leuk om in 

de klas te trakteren! 

 

We merken de laatste tijd dat die traktaties steeds uitgebreider worden. 

Wilt u dit uitdelen beperken tot iets kleins (dus niet bv een zakje met 

meerdere, vaak ook zoete, traktaties per kind)?  

 

Wilt u er iets bijzonders van maken, dan zijn er op internet allerlei 

ideeën te vinden. Maar gewoon iets eenvoudigs is ook prima!   

  

http://www.deschooldichter.nl/


 

 

 

Oortjes  (aanvulling) 
 

Vorige week was er een bericht over oortjes.  

 

Als u die op school wilt aanschaffen, dan kunt u 

daarvoor terecht bij: 

 

- Noord:  juf Marieke 

- Zuid:  meester Robin of meester Ep 

 

 

 

 

 

Extra Verlof 
 

Soms komt het voor dat u voor uw kind een 

of meer extra verlofdagen wilt aanvragen.  

Houdt u er rekening mee dat de school 

daarbij gebonden is aan de leerplichtregels 

die bij de verzoeken moet worden 

toegepast?  

 

Een verzoek voor extra verlof kunt u sturen naar Ep Maalderink, via het 

volgende e-mailadres: ep@johan-frisoschool.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wandel4daagse 

 

Dit jaar is er weer een wandel4daagse georganiseerd door de Bergrace!  

Deze zal plaatsvinden op 22-23 & 24-26 september. Als u met uw 
kind(eren) mee wilt wandelen, dan kunt u zich opgeven via de website 
van de bergrace. Daar vindt u ook alle informatie over de startlocaties. 
http://4dagenwandelen.bergrace.nl  

Geef uw kind ook op via de mail van de leerkracht van uw kind, zo kan 
uw kind een school T-shirt krijgen. 

Na afloop van de 4daagse moeten de T-shirts weer “vies” mee naar 
school worden genomen, de OC zal ze dan weer wassen. Dit graag direct 
maandag 27 september i.v.m. het korfbaltoernooi op 29 september. 

Neemt u zelf wat te eten en te drinken mee? Er zal langs de route dit 
jaar geen kraampje van school staan met wat lekkers. 

Veel wandelplezier! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ep@johan-frisoschool.nl
http://4dagenwandelen.bergrace.nl/


 

 

 

 


