
 

 
 

weekinfo nummer 5 
 

vrijdag 24 september 2021 
 
 

 

Agenda  

voor de komende periode 
 

 

   

Kamp groepen 8 

 

27 t/m 29 september 

Korfbaltoernooi 
 

29 september 

Studiedag 
Leerlingen zijn vrij 

 

Vrijdag 1 oktober  

Kinderboekenweek 

 

6 t/m 17 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 

  
 
 

 

 

Studiedag 
 

Denkt u eraan dat aanstaande vrijdag alle leerlingen vrij zijn? Het 

schoolteam is dan weer hard aan de slag met de schoolontwikkeling. 

 

Parkeren (Zuid) 
 

Veel ouders parkeren tussen de garages aan de 

Kievitsweide, of op de parkeerplaats van het Kievitsnest. Wij vragen u 

dringend uw auto niet te parkeren op plaatsen waar u de toegang van 

bewoners blokkeert! Ook is het natuurlijk niet de bedoeling van de eigen 

parkeerplekken van het Kievitsnest gebruik te maken! Dank voor uw 

medewerking!     

 

Kamp groep 8 
 

Maandag, dinsdag en woensdag zijn de 

leerlingen van groep 8 met hun leerkrachten op 

kamp! We wensen hen hele leuke dagen! 

 

 

De gedichtenbundel, die gemaakt is door 

onze leerlingen, is klaar voor de drukker, en 

rolt binnenkort van de persen!  

 

We hebben de bestellingen opgenomen en we verwachten dat de 

boeken in de Kinderboekenweek kunnen worden uitgereikt. Dat is 

natuurlijk (ook door het gekozen thema) een passend moment!  

 

Hebt u een bestelling gedaan dan kunt u binnenkort via 

Parro een iDEAL-betaalverzoek verwachten.   
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Najaarskleding- en speelgoedbeurs! 

 
Vanwege de Coronamaatregelen konden we de afgelopen 3 keer de 

beurs niet door laten gaan, maar nu met de komende versoepelingen 

kan het weer! Dus: zijn uw kinderen uit hun oude winterkleren gegroeid 

en wordt het weer tijd om de kledingkasten op te schonen? Kom dan op 

zaterdag 9 oktober tussen 9.00 tot 12.30 uur naar de najaarskleding- en 

speelgoedbeurs!  

 

Deze wordt gehouden in het schoolgebouw aan het Hooilandplein. Hier 

kunt u te klein geworden kleding verkopen en een nieuwe winteruitzet 

voor uw kinderen aanschaffen. Behalve kwalitatief goede tweedehands 

winter- en sportkleding in maat 92 t/m 176 verkopen wij ook 

sportschoenen, binnen- en buitenspeelgoed, kinder- en jeugdboeken, 

(computer)spelletjes, kinderfietsen, auto- en fietsstoeltjes. De toegang is 

gratis. Van de opbrengst is 25% bestemd voor de beide scholen. 

 

Let op! 

Aangezien we nog steeds met corona te maken hebben zal de opzet van 

de komende beurs wat anders zijn dan u gewend bent. Zo zullen we 

onder andere gaan werken met tijdsloten. Alle informatie betreffende de 

coronomaatregelen en andere zaken aangaande de beurs kunt u vinden 

op onze website: www.kinderkledingbeurswageningen.nl  

 

 

 

Nieuwe medewerkers 

zijn altijd welkom! 

Lijkt het u leuk om mee 

te werken aan de 

beurs? Meldt u dan aan! 

 

 

Als medewerker profiteert u van een aantal voordelen. Medewerkers: 

- hebben altijd een verkoopnummer 

- dragen 10% af van hun opbrengst in plaats van 25% 

- hebben eerste keus, ze kopen voorafgaand aan de beurs 

- helpen de Johan Frisoschool en De Nijenoordschool aan extra budget. 

 

Op vrijdagmiddag 

beginnen we met het 

opbouwen van de beurs, 

op zaterdagmiddag 

leveren we het 

schoolgebouw weer 

opgeruimd op. Het is hard 

werken, maar ook erg 

gezellig! 

 

Voor inlichtingen kunt u 

terecht bij Marie Kruit-Libercé, telefoon 428262 of via 

marie.liberce@hotmail.com. 

 

Alle informatie betreffende de beurs is ook terug te vinden op onze 

website www.kinderkledingbeurswageningen.nl  
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Schooltuinoogstavond op Zuid, soep en appelmoes maken 
 
Woensdag 15 september was het tijd om te oogsten in de schooltuin op 
Zuid. 
 

De kinderen van groep 3 en 6 
waren er om de laatste 
groenten uit hun tuintje te 
halen. Het was flink zoeken 
geblazen want alles was door 
het groeizame weer in de 
zomer enorm de hoogte in 
geschoten. Ook bleken er nog 
veel aardappelen in de grond 
te zitten. Het leek wel 
schatgraven! 
 
Ook de appels uit de 
appelbomen werden geplukt. 
De groepen 1-2 hadden in de 
middag al wat appels geplukt 
om er lekkere appelmoes van 
te maken. 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
Er werden bakken vol gevuld met prei, 
koolrabi, aardappels, snijbiet, pompoenen, 
bietjes, courgettes en tomaatjes.  
 
De kinderen van de groepen 3 en 6 hebben 
in de twee dagen na de oogstavond 
heerlijke soep gemaakt van alle groenten. 
Er werd goed van gesmuld en het rook 
heerlijk in de school. 
De kleuters hebben zelf de appels in kleine 
blokjes gesneden en in de pan gedaan. Iedereen heeft geproefd van de 
lekkere appelmoes. De rest ging in een bakje mee naar huis. 
 
We willen hierbij iedereen 
bedanken die meegeholpen heeft 
bij het begeleiden van de kinderen 
in hun tuintjes het afgelopen 
seizoen, bij het sproeien van de 
tuin tijdens de zomer en bij het 
soep maken van de tuinoogst. En 
natuurlijk bedanken we op deze 
plaats ook de actieve ouders van 
de schooltuincommissie die dit 
alles achter de schermen heeft 
voorbereid. 
 
Lijkt het u leuk om ook deel uit te maken van deze schooltuincommissie 
kom gerust eens een vergadering meedraaien of om informatie vragen 
(bibeth@johan-frisoschool.nl) U hoeft géén groene vingers te hebben. 
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Binnenkort willen we de tuin weer samen 
winterklaar maken tijdens een winterklusochtend. 
Hopelijk kunnen we ook dan weer rekenen op 
heel veel helpende handen (met of zonder groene 
vingers, maakt niets uit) 
 
De datum wordt in een weekinfo bekend 
gemaakt. 
 
 
 
Vriendelijke groet, 
Schooltuincommissie Zuid. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


