
 

 
 

weekinfo nummer 16 
 

vrijdag 28 januari 2022 
 
 

 
Voor de laatste Corona-informatie: Klik hier voor de brief.               

 

Agenda  

voor de komende periode 
 

 

 

   

 
 
 

 

Studiedag 
(leerlingen vrij) 

 Vrijdag 11 februari 

Rapporten mee 
 
 Vrijdag 18 februari 

Tienminutengesprekken  
 

Week van 21 februari 

Voorjaarsvakantie 
 

28 februari – 4 maart 

 
 

 

Informatie op internet: www.johan-frisoschool.nl 

Algemeen contact via e-mail: info@johan-frisoschool.nl 
Directeur Berry Burghout: directie@johan-frisoschool.nl 

  
 
 

 

 

 

 

Actieteam rijke leeromgeving, vraagt aan de ouders! 

  

Het actieteam rijke leeromgeving houdt zich bezig met het verrijken van 

de leeromgeving van de kinderen van de Johan Friso. De lesstof bieden 

we aan met methodes, maar die willen we aanvullen met betekenisvolle 

activiteiten en materialen. Met rekenen werken we in een werkboek, 

maar leren we een keer een doosje timmeren, dan zijn we ook met 

rekenen bezig!  En dit is nog maar één voorbeeld!  

 

Zodra het weer kan willen we u als ouders hier graag bij 

betrekken. Dit jaar gaan we verschillende workshops aanbieden. Zelf 

dachten we aan werken met echte klei, schilderijen maken met verf of 

ecoline, timmeren en zagen, koken, textiele werkvormen, drama, zang, 

dans, programmeren, striptekenen etc. Misschien hebt u zelf een 

expertise die u met ons kunt delen. Dit mag een heel andere zijn dan 

hierboven genoemd!  

 

Wilt u voor 14 februari een berichtje sturen aan de leerkracht van uw 

kind als u belangstelling heeft om mee te doen. Op basis van het aanbod 

van u en ons, gaan wij proberen prachtige ateliers in elkaar te 

zetten. Wij denken aan ateliers van 4 middagen in 4 weken. Elk atelier 

krijgt voor twee keer dezelfde groep, dan wisselen we en heeft een 

andere groep hetzelfde atelier voor twee keer. Data en tijden stemmen 

we met u af. We presenteren de resultaten in een tentoonstelling op 

school, eventueel aangevuld met een kleine voorstelling.  

Natuurlijk hangt ook dit af van de regels rondom Corona.  

Wij zijn benieuwd naar jullie reacties!   

 

Het actieteam:  

Marjolein van de Peppel, Bibeth Plantinga, Hanneke van Dijk,   

Christien Sielias, Jeannette  Wiggerman  

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1HVY-PSAR3PIDRsWBVkfwgyL6gd0Nw05S
http://www.johan-frisoschool.nl/
mailto:info@johan-frisoschool.nl
mailto:directie@johan-frisoschool.nl


 

 

Schoolplein 

Noord 
 

 

Beste 

ouders/verzorgers 

en andere 

geïnteresseerden, 

  

 

De schoolpleincommissie wil u graag een update geven over de realisatie 

van het nieuwe schoolplein. 

  

Er ligt op dit moment een prachtig plan op tafel met een behoorlijk 

kostenplaatje. 

Helaas is ons budget nog niet toereikend om het schoolplein 

daadwerkelijk aan te kunnen pakken. 

Natuurlijk zijn wij nog steeds druk bezig met het aanvragen van diverse 

subsidies bij onder andere overheidsinstanties en goede doelen. 

Maar dan nog hebben wij uw hulp nodig. 

  

En daarom willen wij graag de volgende oproep plaatsen; 

  

Om dit prachtige plein werkelijk aan te leggen, willen we de vraag 

stellen aan u als ouders / verzorgers of u de mogelijkheid heeft ons 

hierin te ondersteunen op welke manier dan ook. 

  

Want denkt u zich eens in; hoe fijn is het als alle kinderen straks heerlijk 

kunnen spelen en ravotten op een nieuw plein, wat ook nog eens 

bijdraagt aan hun ontwikkeling? 

En hoe trots kunt u als ouder / verzorger zijn door te kunnen zeggen dat 

u hieraan heeft bijgedragen? 

  

 

 

 

Waarmee kunt u dan helpen: 

 

• Uzelf, uw buurman/vrouw zoon/dochter, enz. die de handen uit 

de mouwen wilt steken met het leeghalen van het huidige plein. 

Zo moeten o.a. alle tegels, bankjes en de speeltoestellen 

verwijderd en eventueel opgeslagen worden. 

• Een opslagruimte voor spullen van het huidige plein welke 

hergebruikt gaan worden. Denk hierbij aan een garagebox of 

schuur die u een tijdje kunt missen. 

• Wellicht kent u of bent u iemand met een grondverzetbedrijf die 

ons hiermee kan helpen. 

• Hetzelfde geldt voor een kwekerij / hovenier. 

• Of iemand die in de buiten speeltoestellen zit. 

  

We hebben echt hulp nodig met diverse zaken. Dus als u een steentje 

kunt bijdragen zullen wij u dankbaar zijn, maar nog belangrijker; de 

kinderen zullen u enorm dankbaar zijn! 

  

En misschien heeft u zelf nog wel ideeën of mogelijkheden om ons te 

helpen waar wij nog niet aan hebben gedacht! 

 

Mocht u denken ons op welke manier dan ook te kunnen helpen, dan 

horen wij dat graag van u. Ieder idee / opmerking / hulp in welke vorm 

dan ook is welkom! Ook als u twijfelt, mail ons alstublieft! 

Schoolplein.nijenoord@gmail.com of schoolplein.johanfriso@gmail.com 

  

Alle kleine beetjes helpen en samen komen we een heel eind! 

  

Bij voorbaat dank voor alle hulp, 

De Schoolpleincommissie 

  

 

 

mailto:Schoolplein.nijenoord@gmail.com
mailto:schoolplein.johanfriso@gmail.com

