
 
 

weekinfo nummer 24 
 

vrijdag 1 april 2022 
 
 

Agenda  

voor de komende periode 
 

Voor de online ouderkalender: klik hier! 

   

Open dag Noord 
 
 

Woensdag 6 april 
9:00-16:30 uur 

Palmpaasoptocht 
Groepen 1-2N+Z 

 Vrijdag 8 april 

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 

Paasviering in de groep  Donderdag 14 april 

Paasweekend 
Vrije dagen 

 
Vrijdag 15 april 

Maandag 18 april 

Noord en Zuid gr 1-2: 

Open gymlessen 
uitnodiging volgt! 

 

Donderdag 21 april 

Meivakantie  25 april t/m 6 mei 

 

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


  

 

Ervaar zelf de gymles 

van je kind  

bij de Open Lesweek! 
 

 

Beste ouders en verzorgers, 

 

Jouw kind of kinderen krijgen op school gymles van een vakleerkracht 

bewegingsonderwijs van Gymonderwijs de Vallei. Op 12, 13 of 21 april 

(zie de agenda) ben je van harte welkom om samen met je kind(eren), 

met een gymles mee te doen en te ervaren hoe onze vakleerkrachten de 

gymles invullen. 

 

Als ouder wil je het beste voor je kind, ook op school. De beste lessen 

en het beste onderwijzend personeel waardoor je kind al zijn of haar 

talenten kan ontwikkelen. Dat geldt ook voor de gymles. 

De vakleerkracht van Gymonderwijs de Vallei brengt kinderen met 

plezier in beweging en biedt de beste sportontwikkelomgeving op school. 

De gymles wordt zo een ontdekkingstocht naar eigen unieke 

beweegtalenten. Zelfs schoolprestaties kunnen daardoor verbeteren. 

 

Op de school van jouw kind(eren) verzorgen de vakleerkrachten Jorik 

Roelofsen (Noord, op dinsdag in De Aanloop), Marco Heijmen (Zuid, op 

woensdag in De Tarthorst) en Stefan Gerressen (op donderdag voor de 

kleutergroepen van beide locaties in de speelhal) de gymlessen.  

 

Zij nodigen je van harte uit om de gymles op 12, 13 of 21 april bij te 

wonen.  

De les wordt zo opgezet dat je samen met je kind(eren) kunt sporten. 

Ook geeft hij uitleg over de wekelijkse structuur, opzet en invulling van 

de gymlessen. Per kind kan slechts één ouder aansluiten.  

 

 

 

Je wordt geacht actief mee te doen en te helpen. Zorg dan ook dat je 

sportkleding en zaalschoeisel draagt. 

 

De gymlessen op dinsdag 12 april zijn op de volgende tijdstippen: 

Noord: 

Groep 3:        08:45 tot 09:30 uur 

Groep 4/5:    09:30 tot 10:15 uur 

Groep 5/6:    10:15 tot 11:00 uur 

Groep 7:        11:20 tot 12:20 uur 

Groep 8:        12:45 tot 13:45 uur 

 

De gymlessen op woensdag 13 april zijn op de volgende tijdstippen: 

Zuid: 

Groep 3:        09:15 tot 10:00 uur 

Groep 4/5:    10:00 tot 10:45 uur 

Groep 5/6:    10:45 tot 11:45 uur 

Groep 7/8:      12:30 tot 13:30 uur 

 

De gymlessen op donderdag 21 april zijn op de volgende tijdstippen: 

Noord: 

Groep 1/2M:    laatste deel ochtend, tijden volgen 

Groep 1/2B:    laatste deel ochtend, tijden volgen  

Zuid: 

Groep 1/2TC:   middag, tijden volgen 

Groep 1/2MF:     middag, tijden volgen 

 

We stellen je aanwezigheid zeer op prijs. Meld je van tevoren aan. We 

laten via Parro weten op welke manier we dat doen! 

 

Hopend dat ook jij meedoet, 

 

Met vriendelijke groet, 

Mahmut Cabiroglu 

Vakleerkracht bewegingsonderwijs, Gymonderwijs de Vallei 

  



 

 

Paasactiviteiten 
 

 

Vrijdag 8 april lopen de groepen 1 /2 de Palmpasenoptocht. De tijd 

daarvan krijgt u te horen van de leerkracht. 

 

Donderdag 14 april vieren wij op school het paasfeest. We beginnen de 

dag met een paasontbijt met elkaar verzorgd door de OC-ouders. 

Aansluitend viert iedere groep het paasfeest in de klas. 

 

De kinderen mogen woensdag hun bord, beker, eierdopje en bestek in 

een theedoek mee naar school nemen. 

 

Alvast een fijne Pasen namens het team!  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oekraïne-hulp 
 

 

De gemeente deelde met ons informatie over het bieden van hulp aan 

Oekraïne: 

 

 

Het is oorlog in Oekraïne. Dat houdt ook veel Wageningers bezig. Er 

komen vluchtelingen uit Oekraïne naar Nederland en ook naar 

Wageningen. Misschien kent u vluchtelingen uit Oekraïne of mensen die 

iets voor hen willen doen, of wilt u zelf iets betekenen? 

 

Maak voor meer informatie gebruik van deze link:   

 

https://www.wageningen.nl/oekrainehulp/   

 

 

(onder het kopje “zelf hulp of opvang bieden”). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.wageningen.nl/oekrainehulp/


 

 

Schooltuin Noord 
 

Lekker bezig! 
 
 
Afgelopen zaterdag was het al weer 

tijd voor de klusochtend in de 

schooltuin. 

 

Zon, gezelligheid, harde werkers, 

dartelende kinderen en een hapje 

en drankje tussen de 

werkzaamheden door. 

 

Onkruid wieden, omploegen, 

bemesten en snoeien. De tuintjes 

zijn weer klaar om door de kinderen 

gevuld te worden met bloemen, 

zaden en plantjes. 

 

Het was een topochtend en wat een werk is er verricht. Hartelijk dank 

voor alle hulp! 

 

 

Nog even en dan gaat het schooltuinseizoen weer van start voor de 

kinderen van groep 2 en 5. 

 

ren hier een deel van het jaar - van zaaien, verzorgen tot oogsten - wat 

het betekent zelf groente, fruit en kruiden te verbouwen en wat er 

allemaal bij komt kijken, voordat het op je bord komen te liggen. 

 

Namens de schooltuincommissie Noord 

Marleen van Barneveld 

  

      
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Voorjaarskleding- en speelgoedbeurs 
(herinnering) 

Heeft u de datum van zaterdag 2 april al in uw agenda staan? Dan is 

namelijk van 9.30 – 12.00 uur de voorjaarseditie van de 

tweedehandskinderkleding- en speelgoedbeurs in het schoolgebouw van 

de Johan Frisoschool en De Nijenoord.  

Een mooie gelegenheid om een nieuwe zomeruitzet voor uw kinderen 

aan te schaffen. Naast kinder(sport)kleding bieden wij ook een groot 

scala aan binnen- en buitenspeelgoed aan. Alle 100 verkoopnummers 

zijn inmiddels uitgegeven, dus een verkoopnummer aanvragen om zelf 

spullen te verkopen is helaas niet meer mogelijk.  

Kopen kan natuurlijk wel! Vraag dan een tijdslot aan via onze website of 

loop tussen 11.00 - 12.00 uur gewoon even binnen. Alle informatie 

betreffende de beurs vind u terug op: 

www.kinderkledingbeurswageningen.nl  

We zien u graag op zaterdag 2 april! 

 

 

 

 

http://www.kinderkledingbeurswageningen.nl/

