
 

 
 

weekinfo nummer 6 
 

vrijdag 1 oktober 2021 
 
 

 

Agenda  

voor de komende periode 
 

 

 

   

Studiedag 
Leerlingen zijn vrij 

 

Vrijdag 1 oktober  

Kinderboekenweek 

 

6 t/m 17 oktober 

Groepsinformatieavond 

 

Donderdag 14 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 

  
 

 
 

 

Kinderboekenweek 
 

Komende week start de 

jaarlijkse kinderboekenweek. 

 

Natuurlijk besteden we daar 

ook op onze school aandacht 

aan. Het belang van lezen, -en 

plezier in lezen- is heel groot!   

 

We zijn al in de tweede 

schoolweek begonnen met het 

maken van de gedichtenbundel. Het thema van dat boek is, net als van 

de Kinderboekenweek: Wat wil jij later worden? De planning is dat de 

bundel in de week van 11 oktober zal verschijnen.  

 

Ook is het de bedoeling om op vrijdag 15 oktober weer een 

Boekenmarkt te organiseren met de kinderen. Dit zal in een wat 

beperktere vorm zijn dan we in 

eerdere jaren deden. Hoe dit 

precies wordt georganiseerd 

melden we volgende week.  

 

Misschien ook een goed idee om 

met uw kind eens naar de 

Bibliotheek te gaan? Daar zijn 

heel veel boeken om een keuze 

uit te maken. Geef uw kind veel 

tijd om rond te snuffelen. Het is 

belangrijk dat er boeken worden 

gekozen die hij of zij leuk vindt!    
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Schoolplein (Noord)

 
Misschien heeft u al wel eens gehoord dat De Johan Frisoschool (locatie Noord) en De Nijenoord al enige tijd bezig zijn om plannen te ontwikkelen voor een 

groen schoolplein. 

 

Inmiddels hebben we een zo goed als definitief ontwerp voor ons nieuwe gezamenlijke schoolplein en daar zijn we trots op. Op het plaatje hieronder is te zien 

hoe het eruit komt te zien. Om dit schoolplein financieel mogelijk te maken hebben we budgetten beschikbaar en zijn we subsidiemogelijkheden aan het 

verkennen. Helaas komen we ook dan nog tekort om het plan zo mooi uit te voeren als we willen. Daarom willen we u vragen om alvast mee te denken.  

 

Heeft u mogelijkheden of 

middelen die kunnen helpen dit 

plan uit te voeren? U kunt 

hiervoor een mailtje sturen 

schoolplein.nijenoord@gmail.com  

of schoolplein.johanfriso 

@gmail.com. Te denken valt 

bijvoorbeeld aan een depot waar 

de spullen tijdelijk in de opslag 

kunnen, iemand bij een 

grondverzetbedrijf, 

bomen/plantenkweker, etc.  

We zullen u regelmatig op de 

hoogte houden van de 

vorderingen en wanneer het plan 

gerealiseerd is nodigen wij u van 

harte uit voor de opening. 

  

Met vriendelijke groet, 

De Schoolpleincommissie 
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Schooldamtoernooi  
 

 

De Wageningse damvereniging WSDV organiseert net als vorige jaren – 

m.u.v. 2020 - het schooldamtoernooi voor de basisscholen in 

Wageningen.  

 

Het schooldamtoernooi voor de basisscholen uit Wageningen 

zal plaatsvinden op woensdag 17 november a.s. vanaf 14.30 

uur. 

 

Het wordt gehouden in het clubgebouw van WSDV aan de Grintweg 

324a te Wageningen. Recent is dit gebouw in het kader van Corona 

voorzien van een modern ventilatiesysteem. 

 

In totaal worden 6 tot 7 ronden gespeeld volgens het Zwitsers systeem. 

Er zijn 2 leeftijdscategorieën (groep 3 t/m 6 en groep 7 + 8). De teams 

bestaan uit 5 soms 6 kinderen (4 spelers + 1 of 2 reserve(s)). U kunt in 

elk geval met 4 teams inschrijven (2 welpen- en 2 pupillen teams, 1 

welpenteam en 3 pupillen teams of 3 welpen- en 1 pupillenteam). 

 

Dit alles kan alleen als er per team een ouder is die dit team wil 

begeleiden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinderen die meedoen aan het schooldamtoernooi kunnen gratis komen 

oefenen op de jeugdavond van WSDV. Deze jeugdavonden worden 

gehouden op 29 oktober, 5 en 12 november van 18.30 – 19.45 uur.  

Dit zal zijn in het clubgebouw van WSDV aan de Grintweg 324a in 

Wageningen. 

 

Mocht uw kind willen deelnemen aan dit toernooi kan u dat tot 4 oktober 

doorgeven via de mail aan eventmanager@johan-frisoschool.nl. Ook de 

ouder die wil begeleiden dan tegelijk doorgeven.  

 

De teams worden samengesteld uit de verschillende leerjaren van 

locaties Noord en Zuid. 
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