
 

 
 

weekinfo nummer 27 
 

vrijdag 22 april 2022 
 
 

 

Agenda  

voor de komende periode 
 

 

Voor de online ouderkalender: klik hier! 

 
 

 
 

 

Meivakantie 

 

 

 

25 april t/m 6 mei 

Schoolfotograaf 

 

 

 

Maandag 9 mei 

 
 
 
 

 

Hemelvaartsdag vrij 
 
 
 

Donderdag 26 en  
vrijdag 27 mei 

   

 

Informatie op internet: www.johan-frisoschool.nl 

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

  
 

 

 

  

 
 

 
 
Schoolfotograaf 9 mei 
 

 

Op de eerste dag na de 

voorjaarsvakantie komt de 

schoolfotograaf.  

Dan zien we er vast allemaal lekker 

uitgerust uit!        

 

Op beide locaties zal er een fotograaf 

zijn om individuele foto’s en groepsfoto’s te maken.  

 

Ook kunnen er broertjes-en-zusjes-foto’s worden gemaakt. Dat gebeurt 

gewoon onder schooltijd.  

 

Wilt u een gezamenlijke foto met een broertjes of zusje die (nog) niet 

op onze school zit? Dan kan dat vanaf 8:00 uur ’s morgens.  

 

De foto’s zullen worden gemaakt door: 

 
 

 

NB:  Dit is dus op de eerste dag na de meivakantie! 

 

 

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


 

 

 

Pasen, Eindtoets en Koningsspelen  
 

 

De laatste week voor de vakantie was een vol weekje. Op maandag 

waren we nog vrij vanwege 2e paasdag.  

 

Dat was de reden dat de landelijke afname van de Eindtoets voor groep 

8 niet op dinsdag startte, maar pas op woensdag. Voor scholen die 

alleen taal, rekenen en lezen afnemen bij de Eindtoets was dit geen 

probleem. Zij waren gewoon op donderdag klaar.  

 

 

 

 

 

 

 

Maar op de Friso nemen wij ook altijd wereldoriëntatie af. We vinden het 

belangrijk om ook dit vak aan het einde van de basisschool te toetsen, 

ook al kost het een extra toetsdag.   

 

Daardoor viel de laatste toetsdag van de Eindtoets samen met de 

Koningsspelen. Omdat we het voor groep 8 niet leuk vonden wanneer de 

hele school Koningsspelen zou vieren, terwijl zij de hele ochtend 

moesten toetsen, hebben we de sportdag die bij de Koningsspelen hoort 

verplaatst naar het zomerfeest op 1 juli.  

 

Vanmiddag, toen groep 8 klaar was met hun toets, hebben we met alle 

groepen toch nog gezellige activiteiten gedaan. Zo gingen we toch nog 

‘oranje’ de meivakantie in.  

  

 

 

 

Vacatures op de Friso  
 

 

U heeft misschien via Facebook of de website gezien dat we voor 

komend jaar een aantal vacatures hebben. Dit heeft o.a. te maken met 

collega's die iets minder gaan werken, met extra inzet van mensen in de 

school en met een vacature die nu ook eigenlijk nog open staat.  

 

We hopen dat we de vacatures weer goed kunnen invullen. Best 

spannend in deze tijden van lerarentekorten.  

 

Kent u mensen die misschien interesse hebben in onze school? Wilt u ze 

dan verwijzen naar onze website met de vacatures? 

https://sites.google.com/view/vacatures-johan-frisoschool/homepage   

 

 

https://sites.google.com/view/vacatures-johan-frisoschool/homepage


 

Monument Costerweg 

 

Al heel veel jaren ‘adopteert’ de 

Johan Frisoschool het Monument 

voor de Gevallenen aan de 

Costerweg.  

Door verschillende oorzaken kon 

er dit jaar nog geen 

overdrachtsceremonie worden georganiseerd. We hopen dat dit volgend 

jaar wel weer allemaal mogelijk is! 

 

Wel wordt er door enkele leerlingen meegewerkt aan de Stille tocht op 4 

mei. Daarvoor verzamelen we ons om 18:45 uur bij de Johannes de 

Doperkerk aan de Bergstraat. Leerlingen van de JFS die ook mee willen 

lopen zijn natuurlijk welkom. Voor vragen kun je terecht bij onze  

contactpersoon Marcella Heesen: marcella@johan-frisoschool.nl. 

 

 

## ingezonden ## 

 

Koningsdag Wageningen 
 

Op woensdag 27 april 2022 vieren we 

Koningsdag weer als vanouds. Er is 

van alles te doen voor kinderen in 

Wageningen. Dus kom genieten van 

Koningsdag in Wageningen! 

 

Kom naar de officiële opening door de 

Burgemeester op het Raadhuisplein, 

doe mee met de fietsversierwedstrijd, kom sporten bij de Doe-markt 

rondom de Junushoff of (ver)koop spulletjes op de kleedjesmarkt in de 

Hoofdstraat. 

 

 

* Doe mee aan de Fietsversierwedstijd 

 

Je kunt dit jaar ook meedoen aan de wedstrijd ‘de mooist versierde fiets’ 

(kinderen t/m 10 jaar). Stel dat onze Koning of Koningin of een klein 

prinsje of prinsesje een rondje zou willen fietsen....op JOUW fiets! Hoe 

zou je jouw fiets dan versieren? Maak een mooie Koningsdagfiets van je 

eigen fiets, neem hem mee naar het Raadhuisplein.  

 

9:45 uur:  voor het Bordes van het stadshuis: opstellen van de 

fietsen.  

10:00 uur:  officiële opening van Koningsdag Wageningen.  

10:15 uur:  beoordeling van de fietsen en prijsuitreiking. De prijzen 

worden beschikbaar gesteld door 2Wielercentrum 

Wageningen 

 

* Probeer verschillende sporten uit bij de Sportclinics 

 

Ook kun je tijdens de Doe-markt meedoen aan de Doe-markt 

Sportclinics en kennismaken met een paar superleuke sporten! De clinics 

worden georganiseerd voor kinderen tussen 6 en 12 jaar en vinden 

plaats op het terrein rond de Junushoff. Wel graag even vooraf 

inschrijven met je vrienden en vriendinnen via de website van de 

Oranjestichting 

 

De eerste sportclinic start om 12.00 uur (verzamelen tussen 11:45 uur 

en 12:00 uur voor de Junushoff) bij de kraam van de 

Oranjestichting. Samen met de andere kinderen in je groep kun je 

meedoen aan één of twee sportclinics van drie verschillende sporten 

zoals rugby, atletiek, boksen, korfbal, volleybal, hockey, voetbal of 

lacrosse. Een ronde duurt zo’n anderhalf uur.  

 

Natuurlijk kun je op de Doe-markt ook weer gewoon meedoen met 

allerlei sporten zonder deel te nemen aan de sportclinics. 

 

 

mailto:marcella@johan-frisoschool.nl
https://www.oranjestichtingwageningen.nl/doemarkt-sportclinics/
https://www.oranjestichtingwageningen.nl/doemarkt-sportclinics/


* Doe mee aan de Kleurwedstrijd 

 

Alle basisschool kinderen krijgen weer een mooie kleurplaat voor 

Koningsdag! 

 

Maak van deze Koningsdag kleurplaat een echt kunstwerk en maak kans 

op mooie prijzen! Je kunt de kleurplaat op Koningsdag inleveren bij de 

stand van de Oranjestichting tegenover de hoofdingang van de 

Junushoff.  

De jury kiest uit alle ingeleverde kleurplaten per leeftijdscategorie (4-5 

jaar, 6-7 jaar, 8-9 jaar) een winnaar.  De drie winnaars krijgen 

persoonlijk bericht en worden uitgenodigd om hun prijs in ontvangst te 

nemen in Cadeauhuis Wageningen. 

Heb je de kleurplaat niet ontvangen? Dan kun je hem ook downloaden 

op onze website. 

 

Meer weten over Koningsdag in Wageningen? 

 

Kijk dan even op onze website: 

https://www.oranjestichtingwageningen.nl/  

 

 
 

## ingezonden ## 

 
 

Inloopochtend hoogsensitieve en hoogbegaafde kinderen 

 

Op vrijdagochtend 22 april as is er in Wageningen weer een 

inloopochtend voor ouders van hoogsensitieve en/of hoogbegaafde 

kinderen.  

Het opvoeden of beter wellicht begeleiden van deze intense kinderen kan 

veel vragen en worstelingen voor ouders met zich meebrengen.  

Hierover kunnen uitwisselen met andere ouders en je vragen kunnen 

stellen kan ondersteunend zijn.  

 

Heb jij een (vermoedelijk) hoogsensitief en hoogbegaafd kind?  

Dan ben je van harte welkom om binnen te lopen tussen 9:30 en 11:30 

uur.  

 

Locatie: Coachpraktijk Kwetsbare Kracht, Herenstraat 32 Wageningen 

Er zijn geen kosten aan verbonden en aanmelden is niet nodig (wel 

handig ;)).  

 

Meer info bij Simone Lammers: info@kwetsbarekracht.com 

Zie ook: www.kwetsbarekracht.com 

 

 

Kwetsbare Kracht 
Praktijk voor HSP- en HB coaching 

 

“Knowing yourself is the beginning of all wisdom” 

Aristoteles  
 

 

Ir. S.M. Lammers-Pouels  
info@kwetsbarekracht.com 

www.kwetsbarekracht.com 

06-29123940 

Herenstraat 32 6701 DL Wageningen 

KvK nummer:  55567339 

AGB code: 41410736 

 

https://www.oranjestichtingwageningen.nl/
mailto:info@kwetsbarekracht.com
http://www.kwetsbarekracht.com/
mailto:info@kwetsbarekracht.com
http://www.kwetsbarekracht.com/

