
 
 

weekinfo nummer 23 
 

vrijdag 25 maart 2022 
 
 

 

Agenda  

voor de komende periode 
 

Voor de online ouderkalender: klik hier! 

   

Schooltuin  
klusochtend Noord 

Morgen!! 

 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 

Open dag Noord 
 
 

Woensdag 6 april 
9:00-16:30 uur 

Noord gr 3-8: 

Open gymlessen 
uitnodiging volgt! 

 

Dinsdag 12 april 

Open dag Zuid 
 
 

Woensdag 13 april 
9:00-16:30 uur 

Zuid gr 3-8: 

Open gymlessen 
uitnodiging volgt! 

 

Woensdag 13 april 

   

 
 

Informatie op internet: www.johan-frisoschool.nl 

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

  
 

 

 

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


  

 

Toch weer wat besmettingen  

 
Het land is gelukkig weer open en ook in de scholen mag alles weer. 

Toch zien we weer meer positieve tests. Op onze school valt het op dit 

moment gelukkig nog mee, maar op omliggende scholen horen we toch 

weer van veel afwezigen, zowel onder de kinderen als onder de 

leerkrachten.  

 

Positieve tests in een klas heeft geen gevolgen voor de rest van de 

groep, maar ik kan me voorstellen dat ouders graag op de hoogte willen 

blijven van het aantal besmettingen in een groep. Daarom houden we 

weer dagelijks een overzichtje bij. U vindt het via dit linkje.  

  

 

 

Studiedag woensdag 30-3  
 

Zoals al eerder is aangekondigd hebben we woensdag 30 maart een 

studiedag. Op de ochtend zullen we het hebben over de koers van de 

school, waar we ook uw mening uit de oudervragenlijst in meenemen. 

De uitslag hiervan wordt uiteraard ook nog met u gedeeld.  

 

Op de middag hebben we 

een training in onze 

methode voor sociaal 

emotionele ontwikkeling 

Kwink.  

 

Een mooie aanpak die is 

opgebouwd rond 5 bewezen gedragscompetenties. Fijn om dit een plek 

te kunnen geven in ons dagelijks handelen.  

 

 

Juf Thea 25 jaar voor de klas  

 
Op vrijdag 25 maart is juf Thea 25 jaar in 

dienst als leerkracht. De juf is in 2008 

begonnen op de Margrietschool.  

 

Vanaf 2016 werkt ze bij ons op de Friso. 

Ze heeft de afgelopen jaren, naast 

leerkracht, al veel taken gehad zoals 

bouwcoördinator en stagebegeleider op 

de Margrietschool en momenteel bij ons 

schoolopleider voor begeleiding van 

leerkrachten. Breed inzetbaar dus!  

 

Juf Thea, ook langs deze weg van harte 

gefeliciteerd met dit mooie jubileum! 

 

 
 

 

Open dag 
 

Op twee woensdagen in april houden we een 

open dag, de 6e op Noord en een week later op Zuid. Deze dagen zijn 

bedoeld voor ouders die op zoek zijn naar een school voor hun kind.  

 

Kent u mensen in uw omgeving voor wie dit misschien 

van toepassing is, wilt u hen dan op deze open dag 

wijzen?  

 

De kinderen hebben een poster mee naar huis gekregen om thuis, of 

ergens anders, voor het raam te hangen.  

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bKFrfx1-Xj0IOj2NjaDtkmbQ5j2sZVPsc0UltGpWnFY/edit?usp=sharing
https://www.kwinkopschool.nl/wat-is-kwink/sel-competenties/


  

 

 

 
 

Bijenhotel op Zuid 
 
 

 
 
 
 

Wat leuk om te zien 
hoe belangstellend de kinderen kijken 

naar de bijen die 
met dit mooie weer 

steeds meer tevoorschijn komen! 

 
 
 
  



 

 
Zaterdag 9 april 2022 

 
Wie: Schaakvereniging Wageningen 
Waar: Clubgebouw WSDV, Grintweg 324a, Wageningen 
Wanneer: Zaterdagmiddag 9 april 2022, van 13.00 tot 17.00 uur (zaal open 
vanaf 12.30 uur) 
Hoe: deelnemers spelen 7 ronden Zwitsers met 15 minuten bedenktijd per 
persoon per partij. De vier hoogst eindigende deelnemers per school doen mee 
voor het scholenklassement. 
Prijzen:  

• Medailles voor de nummers 1, 2 en 3 voor groepen 1 t/m 5 en groepen 
6 t/m 8 

• De grote wisselbeker voor de winnende school 

• Bekers voor de eerste drie scholen 

• Prijsjes voor de prijsvraagwinnaars 

• Voor iedereen een herinnering 
Kosten: géén! 
Inschrijven: Tot en met 7 april bij Frans Bonnier, 06-16294415, 
jeugd@svwageningen.nl  

 
School: Begeleider: 

Naam groep Naam groep 

    

    

    

    

    

    

 
Privacy: Zonder toestemming zullen geen foto’s met naam en toenaam worden 
geplaatst op de website van SV Wageningen en in de lokale pers. 
 

#  ingezonden bericht  # 

mailto:jeugd@svwageningen.nl

