
 

 
 

weekinfo nummer 3 
 

vrijdag 10 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”  

 
 

In de afgelopen week hebben alle 

groepen een les gehad van “De 

Schooldichter” Ivanka over het schrijven van een gedicht.   

 

In de komende week werken we verder aan het afmaken van de 

dichtbundel van de Johan Frisoschool! Een leuk project! 

  

Bij de weekinfo van vorige week was een extra bijlage gevoegd. Wilt 

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

die het boek misschien willen sponsoren? 

 

Voor verdere vragen kunt u terecht bij juf Carin.  

carin@johan-frisoschool.nl  

 

 

 

 

 

 

Startgesprekken  
 

Deze week vinden, verspreid over 

vier avonden, de startgesprekken 

plaats.  
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SchoolSportOlympiade 
 

 

 

Helaas kan dit jaar de Schoolsportolympiade niet doorgaan zoals we dat 

gewend zijn. Maar de sportservice Wageningen heeft een leuk alternatief 

programma bedacht. 

 

De groepen 6 t/m 8 gaan op 16-sept-21 naar het sportpark WAVV en 

zullen daar verschillende activiteiten aangeboden krijgen.  

 

De groepen 5 die in de combinatie groep 5/6 zitten blijven deze dag 

gewoon op school. 

 

De leerlingen van locatie Zuid moeten die dag met de fiets naar school 

komen en alle leerlingen van de groepen 6 t/m 8 mogen in hun 

sportkleding naar schoolkomen!  

 

Voor deze dag nemen ze zelf eten en drinken mee naar de sportlocatie. 

We hopen op een sportieve gezellige dag met elkaar! 

 

De sportdag is (alleen) op de 

ochtend. Aan het eind van de dag 

zijn de leerlingen dus gewoon op 

school en gaan daar op de 

gewone tijd uit.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Schoolkorfbal 
 

Voor de groepen 3 t/m 8 is op 29 september het schoolkorfbaltoernooi. 

Het toernooi vindt plaats op het korfbal terrein van KV Wageningen aan 

de Marijkeweg 23 en is van 14.30 uur tot 18.30 uur. 

 

Mocht uw kind mee willen doen kan u dat tot 17 september aan de 

groepsouders doorgeven. Teams zullen bestaan uit minimaal 4 en 

maximaal 6 kinderen.  

 

Een team kan alleen meespelen als er een coach is en er voldoende 

aanmeldingen zijn. Als u coach wilt zijn kunt u dat ook aan de 

groepsouders doorgeven.  

 

Ieder team mag zelf een eigen teamnaam bedenken! 

 

KV Wageningen organiseert twee open trainingen. De data hiervan zijn 

17-09-21 en/of 24-09-21. Ook dit moet doorgegeven worden aan de 

groepsouders.  

 

Na afloop van het korfbaltoernooi mogen de schoolshirts op 1 oktober 

weer “vies” mee naar school genomen worden, de OC zal deze wassen. 

 

Wij hopen op een sportieve middag! 

 

                                                                                        

  

 

 

 

 

 

 



 

 

Vakantie- en vrije dagenrooster 2021-2022  
 

Hieronder herhalen we nog een keer het overzicht 

van de vakantiedagen, aangevuld met o.a. de 

geplande (voor de kinderen vrije) studiedagen.  

 

 

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 

 
 

 

 

 

 

 

      

 

  


