
 
 

weekinfo nummer 21 
 

vrijdag 11 maart 2022 
 
 

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

 

Agenda  

voor de komende periode 
 

 

Voor de online ouderkalender: klik hier! 

   

   

Schooltuin  
klusochtend Noord 

 
 Zaterdag 26 maart  

09:30-12:00 uur 

Schooltuin  
klusochtend Zuid 

 
 Zaterdag 26 maart  

10:00-12:00 uur 

Studiedag 
Leerlingen vrij 

 Woensdag 30 maart 

   

Noord gr 3-8: 

Open gymlessen 
uitnodiging volgt! 

 Dinsdag 12 april 

   

 
 

Informatie op internet: www.johan-frisoschool.nl 

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

  
 

 

 

  

Rookvrije generatie  

 
Afgelopen woensdag is door wethouder Leo Bosland officieel de 

‘Rookvrije Generatie Stoeptegel’ in het trottoir gelegd bij locatie Zuid. Dit 

was een initiatief van Kevin Verbeek, voorzitter van de MR, wat een 

vervolg heeft gekregen voor bijna alle Wageningse scholen. In bijzijn 

van de kinderen van school, de MR, een aantal mensen van gemeente 

Wageningen waaronder de wethouder werd de tegel gelegd.  

Ook op locatie Noord ligt de tegel inmiddels bij de ingang van het plein. 

We willen met dit initiatief bijdragen aan een gezonde omgeving voor 

onze leerlingen, ook buiten het schoolplein. Immers “zien roken, doet 

roken”. Ouders die roken willen we daarom vragen om even niet te 

roken. Of een stukje verderop.  

Zo werken we met elkaar aan een gezonde norm en beschermen we 

onze leerlingen. We hopen op jullie medewerking!  

 

  

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


 

 

De gymlessen: nieuwsbericht thema gezonde voeding 

 

 

Niet alleen veel bewegen, ook goed eten houdt je gezond! 

 

Hoi allemaal! Deze week gaat ons stukje over voeding. Gezonde 

voeding is namelijk heel erg belangrijk. Weet jij waarom? Wij 

zullen het je vertellen. Als je gezond eet, is de kans kleiner om 

ziek te worden. Ook krijg je de voedingsstoffen binnen die je 

lichaam nodig heeft. En als je minder ongezond eten binnen 

krijgt, is het makkelijker een gezond gewicht te krijgen of te 

houden. 

 

Hoeveel je moet eten en 

bewegen verschilt per 

persoon. Hoeveel 

energie je nodig hebt om 

de dag actief door te 

komen verschilt ook per 

persoon. Je lichaam 

heeft de hele dag 

energie nodig. Energie 

gebruik je namelijk 

tijdens het bewegen,  

 

 

ademen, slapen maar ook tijdens het nadenken. Deze energie haalt je 

lichaam uit voeding. Je kunt wel zeggen, hoe meer je beweegt en buiten 

speelt, hoe meer je lichaam nodig heeft. 

 

Wat is nu gezond eten? Eet jij veel groente, fruit, volkoren 

graanproducten, bonen en noten? Drink je vooral kraanwater? Neem je 

wat minder vlees en niet te veel zuivel? En neem je niet te veel snoep, 

snacks of frisdrank? Dan eet je best gezond. Daarnaast is het ook 

belangrijk om veel te variëren. Op deze manier krijg je veel verschillende 

voedingstoffen binnen en kom je niet te kort. 

 

Naast gezond eten is bewegen ook belangrijk. Als je dit allebei 

voldoende doet, dan zal jij je fitter gaan voelen en heb je meer energie. 

Dit zorgt ook voor een gezond gewicht. Dit betekent dat je de ochtend 

start met een gezond ontbijt. Eet daarna op school een stuk fruit en een 

gezonde lunch. Ga na schooltijd lekker buiten spelen en neem groente 

bij het avondeten. Ook is het belangrijk dat je voldoende water drinkt. Af 

en toe een snoepje tussendoor mag echt nog wel, maar niet teveel. En 

dit geldt natuurlijk ook voor snacks en limonade. 

 

Tip van de maand 

Heb je weinig energie? Pak dan een banaan voordat je gaat gymmen. 

Een banaan zorgt er namelijk voor dat je extra energie krijgt. In 

bananen zitten veel fruitsuikers. Je lichaam zet deze suiker snel om naar 

energie. Daarnaast is een banaan ook nog eens gezond. Er zitten veel 

vitamines in. Ben je dus een beetje moe of heb je weinig energie voor 

het gymmen neem dan ongeveer een half uur van tevoren een banaan! 

 

Opdracht 

De opdracht gaat deze keer ook over gezonde voeding. Maak, of laat je 

ouders een originele (grappig/gek/creatief) foto maken met zoveel 

mogelijk gezonde producten erop. Het zou leuk zijn als jij daar natuurlijk 

ook op staat. 

 



 

 

Laat je ouders die foto in een openbaar bericht plaatsen op hun eigen 

insta of Facebookaccount en tag daarin @sportserviceede op uiterlijk 

maandag 4 april. Uit alle inzendingen wordt één winnaar geloot. Die 

krijgt een sportpakket voor de hele klas!  

 

Winnaars knutselen sportattribuut 

 

In de nieuwsbrief van februari vroegen we je om je favoriete 

sportattribuut te knutselen. Dat hebben we geweten. Mijn collega’s en ik 

hebben ruim 250 knutselwerken ontvangen! Wat fantastisch! Maandag 

28 februari heeft SAM op originele wijze de drie winnaars bekend 

gemaakt. Wil jij weten of jij gewonnen hebt? Kijk meteen de video op: 

https://bit.ly/knutselwinnaars 

 

 
 

SAM heeft op maandag 28 februari op originele manier de winnaars 

getrokken van de knutselwedstrijd van het sportattribuut. Kijk of jij bij 

de winnaars zit via https://bit.ly/knutselwinnaars 

 

 

 

 

 

 

 

Hulp in de schooltuin (herhaling)  
 

Op 26 maart zijn we van 10 tot 12 uur bezig om de schooltuinen 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  

 

 

  

https://bit.ly/knutselwinnaars
https://bit.ly/knutselwinnaars
mailto:christien@johan-frisoschool.nl


 
Voorjaarskleding- en speelgoedbeurs! 

 

 
 
De winter is voorbij en het voorjaar staat voor de deur, dus het wordt 

weer tijd om de kledingkasten op te schonen. Zijn uw kinderen uit hun 

oude zomerkleren gegroeid?  

 

Kom dan op zaterdag 2 april tussen 9.30 en 12.00 uur  naar de 

voorjaarskleding- en speelgoedbeurs!  

 

Deze wordt gehouden in het schoolgebouw aan het Hooilandplein. Hier 

kunt u te klein geworden kleding verkopen en een nieuwe zomeruitzet 

voor uw kinderen aanschaffen. Behalve kwalitatief goede tweedehands 

zomer- 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. 

 

Tussen 9.30 en 11.00 uur zullen we werken met tijdsloten, het laatste 

uur is vrije inloop. Reserveer dus tijdig via onze website een tijdslot. Dit 

en alle andere informatie betreffende 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 Nijenoord 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  

 

http://www.kinderkledingbeurswageningen.nl/
mailto:marie.liberce@hotmail.com
http://www.kinderkledingbeurswageningen.nl/


#  ingezonden  # 

 

Lammetjesdag Bennekom-

Wageningen 
 

Op zaterdag 19 maart 2022 is het 

weer voorjaar bij de schaapskudde 

van Grebbeveld Schapen &zo. We 

vieren we dit jaar eindelijk weer 

Lammetjesdag van 13 tot 17 uur op 

Langesteeg 21 in Bennekom (vlakbij 

Hoge Born, Wageningen). Je kunt 

lammetjes bekijken, lammetjes 

aaien, lammetjes knuffelen en 

lammetjes knutselen. Bij mooi weer staan er ooien met lammetjes buiten, 

bij slecht weer is het lammetjes knuffelen binnen. 

 

In de stal van Grebbeveld Schapen &zo huppelen die dag tientallen 

lammetjes rond bij hun moeders. Al die dartelende lammetjes, die over 

elkaar heen, op hun moeders, en recht omhoog de lucht in springen, 

daar word je gewoon heel vrolijk van!  

 
Toegang is € 4 inclusief koffie/thee/limonade en natuurlijk beschuit met 
muisjes (dit bedrag komt ten goede aan de schaapskudde) (kinderen tot 
2 jaar gratis). Nieuw is dat we mensen vragen vooraf een kaartje te 
kopen, dat kan via www.grebbeveld.nl/lammetjesdag/. Kinderen kunnen 
ook een lammetje knutselen om mee naar huis te nemen. Er is 
parkeergelegenheid genoeg in de wei, maar het is natuurlijk een mooi 
fietstochtje, ook vanuit Wageningen. 
 
Een kanttekening: volgens het RIVM is een schapenstal in de lammertijd 
geen geschikte plek voor zwangere vrouwen. Ben je zwanger, dan is het 
dus verstandiger om de kinderen met papa of opa en oma naar de 
Lammetjesdag te laten gaan. 
 
Meer informatie: Grebbeveld Schapen &zo, Marjel Neefjes, 
grebbeveld@gmail.com,   06-40349079, www.grebbeveld.nl of  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://grebbeveld.nl/lammetjesdag/
http://www.grebbeveld.nl/lammetjesdag/
mailto:grebbeveld@gmail.com
http://www.grebbeveld.nl/

