
 
 

weekinfo nummer 20 
 

vrijdag 25 februari 2022 
 
 

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

 

Agenda  

voor de komende periode 
 

 

Voor de online ouderkalender: klik hier! 

   

Voorjaarsvakantie 
 

28 februari – 4 maart 

Schooltuin  
klusochtend Zuid 

 
 Zaterdag 26 maart  

10:00-12:00 uur 

   

Studiedag 
Leerlingen vrij 

 Woensdag 30 maart 

   

   

   

 
 

Informatie op internet: www.johan-frisoschool.nl 
Algemeen contact via e-mail: info@johan-frisoschool.nl 

Directeur Berry Burghout: directie@johan-frisoschool.nl 

  
 

 

 

 

 

 

Update van het 

plein (Noord)  

 
Donderdagavond hebben 

we weer overleg gehad 

met de pleincommissie. 

Hierin zitten mensen van 

zowel De Nijenoord als 

van ons. Het hele traject wordt begeleid HEVO, een specialistisch bedrijf 

in onder meer huisvesting voor onderwijs, sport en cultuur.  

 

De laatste grote subsidieverstrekkers zijn binnen. De laatste kleine 

financiële punten worden afgedekt en we werken nog aan details in het 

mooie, natuurlijke ontwerp van het plein (is er bv. geld over voor een 

glijbaan?). Ook is er nog overleg met de gemeente.  

 

Een exacte planning is nog niet te geven, maar het is zeker de bedoeling 

dat het plein dit (kalender)jaar helemaal klaar is. We streven ernaar om 

rond de zomervakantie te beginnen met de aanleg.  

 

 

Oudervragenlijst  
 

 

Denkt u nog aan het invullen van de oudervragenlijst? 

Begin van de week is die lijst via de mail verstuurd. 

Het kost u ongeveer 15 minuten om te beantwoorden 

en het geeft ons veel informatie waar we de komende tijd mee aan de 

slag kunnen gaan. Uiteraard zullen we de uitslag met u delen.  

 

 

 

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


 

 

Hulp in de schooltuin (Noord) 
 

De tijd van de schooltuin – toch een beetje de trots van onze school – 

komt er weer aan. De commissie is al druk bezig met de voorbereiding 

achter de schermen. Op 26 maart zijn we van 10 tot 12 uur bezig om de 

tuinen op locatie Noord en Zuid weer klaar te maken voor de kinderen. 

Het zou heel fijn zijn wanneer u ons daarbij kunt helpen. Op locatie 

Noord zoeken we nog ouders voor de schooltuincommissie. Voor meer 

informatie of wanneer u zich wilt opgeven kunt u contact zoeken met juf 

Christien: christien@johan-frisoschool.nl  

  

 

 

 

 

Laatste versoepeling corona  
 

Vanaf 25 februari gelden de volgende regels. Het 

is zo goed als normaal!   

• Quarantaine na een positieve 

besmetting is 5 dagen  

• Er zijn geen looproutes meer in school  

• Ouders mogen weer in school mogelijk.   

• Het is niet meer nodig om 1,5 meter afstand te houden. 

Basismaatregelen zoals regelmatig handen wassen en 

voldoende ventileren gelden wel.  

• Mondkapjes zijn niet meer nodig in de school.  

• Het dringende advies voor leerlingen (voor groep 6 t/m 8) 

en onderwijspersoneel om twee keer per week een zelftest te 

doen blijf  

  

 

 

#    ingezonden bericht    # 

 

Enkele leerlingen van de Johan Frisoschool zingen hierin mee! 

 

  

mailto:christien@johan-frisoschool.nl


 

 

 

 

Korfbalgymles en schiet-maar-raak 

trainingen van KV Wageningen  

 

 

Vrijwilligers van KV Wageningen hebben op 

dinsdag 22 februari met veel plezier de groepen van de Johan 

Frisoschool locatie Noord een korfbalgymles gegeven in de Aanloop. In 

de les hebben de kinderen van korfbal kunnen proeven, door allerlei 

schotspelletjes op de korf, en bij de oudere kinderen kon het geleerde in 

praktijk worden gebracht in een onderling wedstrijdje.  

Het is de bedoeling om ook een deel van de klassen van locatie Zuid een 

korfbalgymles te geven, waarschijnlijk in maart.   

 

Kwam uw kind enthousiast thuis, dan nodigen wij u uit om de uitdaging 

aan te gaan en te ervaren wat korfbal is. Een veelzijdige teamsport voor 

jongens en meiden die houden van de bal, van samen sporten, van 

doelpunten scoren en van bewegen. Dat nader kennismaken kan tijdens 

de schiet-maar-raak trainingen die we de komende tijd organiseren in 

sporthal Het Binnenveld (Marijkeweg 23). Kinderen kunnen net zo vaak 

meedoen als ze willen. Aanmelden voor de trainingen is verplicht.    

• Woensdag 9, 16, 23 en 30 maart, 18:00-19:00 uur 

• Vrijdag 18 maart, 1 april, 17:30-18:30 uur 

Aanmelden kan per mail (korfballen@kvwageningen.nl) of door te 

bellen/appen met Alien Jalvingh (0644348874). Daar kunt u ook 

terecht meer informatie over de schiet-maar-raak trainingen en 

korfballen bij de jeugd. U kunt daarvoor trouwens ook terecht op 

www.kvwageningen.nl/kennismaken.  

 

 

 

 

#    ingezonden bericht    # 
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