
 
 

weekinfo nummer 32 
 

vrijdag 17 juni 2022 
 
 

 

 

Agenda  

voor de komende periode 
 

 

Voor de online ouderkalender: klik hier! 

   

Studiedag 
(leerlingen zijn vrij) 

 
 
 

Maandag 20 juni 

Rapporten mee 
 

 
Vrijdag 24 juni 

Tienminutengesprekken 
(op verzoek, zie toelichting) 

 

 
Week van 27 juni 

‘Doorschuifmiddag’ 
 

 
Dinsdag 28 juni 

Eindfeest 
 

 
Vrijdag 1 juli 

Begin  
zomervakantie 

 Vrijdag 8 juli 12:00 uur 

 
Informatie op internet: www.johan-frisoschool.nl 

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

  
 
 
 
 

 

Voortgang vacatures  

 
In een vorige weekinfo meldde ik dat we 

nog een aantal vacatures hadden uitstaan 

en dat we gesprekken zouden hebben voor 

de plek van Intern Begeleider in plaats van juf Saskia.  

 

Het is fijn om te melden dat dit is gelukt! Vanaf het nieuwe schooljaar 

hebben we een ervaren, nieuwe IB kunnen aannemen. We zijn daar heel 

blij mee.   

Met de andere vacatures loopt het minder voorspoedig. Op de 

advertenties hebben we geen reacties gehad, maar we hebben nog wel 

een paar opties waar we hard mee bezig zijn.   

Wordt vervolgd!  

 

 

Aanleg schoolplein Noord  
 

Het heeft een poos geduurd, maar we zijn blij te kunnen melden dat de 

financiering van het nieuwe plein bij onze locatie Noord rond is. In 

nauwe samenwerking tussen de besturen van de Friso en De Nijenoord, 

een enthousiaste werkgroep van beide scholen en verschillende 

subsidieverstrekkers is het benodigde bedrag bij elkaar gebracht.  

 

De opdracht is gegeven aan het bedrijf Donkergroen. Zij zijn steeds 

betrokken geweest bij het proces en hebben ook het ontwerp gemaakt. 

Het wordt een prachtig, natuurlijk plein met wadi's, veel planten en 

struiken en natuurlijk speeltoestellen. Aan het begin van het nieuwe 

schooljaar zal gestart worden met de werkzaamheden. Bij het leeghalen 

van het huidige plein zullen we uw hulp goed kunnen gebruiken, maar 

daar hoort u t.z.t. meer van.  

 

We zijn heel blij dat we nu echt kunnen beginnen!   

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


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VIJFDE NIEUWSBERICHT BASISONDERWIJS, JUNI 2022 

THEMA ZOMERVAKANTIE 

 

Bericht van gymmeester Stefan, Marco en Jorik 

 

 

  
 

 

Blijf bewegen en spelen in de zomervakantie! 

 

 
 

 

 

 

Nog maar een paar weekjes en dan is het zomervakantie. 

Lekker lang genieten. Even geen school en ook geen gymles. 

We zijn trots dat jullie zo goed hebben meegedaan in het 

afgelopen jaar. Ik zie ook dat heel veel kinderen beter zijn 

geworden in bewegen en plezier hebben. 

 

Ook als er geen school is, is blijven bewegen en sporten belangrijk. Het 

maakt dan niet uit of je op vakantie gaat of dat je thuis blijft. En als je 

thuis blijft, dan hoef jij je niet te vervelen. 

 

Onze collega’s buurtsportcoaches van Sportservice De Vallei houden in 

juli de SAM Zomerweek in Ede, de buitendorpen van de gemeente Ede 

en in Wageningen. Dat doen ze samen met Cultura, Malkander, Solidez 

en de bibliotheek Wageningen. Er is dus niet alleen sport, maar ook 

cultuur en vooral veel plezier. 

 

Wil je meer weten of je opgeven. Kijk dan even op: 

www.wageningen-actief.nl/sam-zomerweek 

 

 

Zwem4daagse, jij doet toch ook mee! 

 

Ken jij zwemidool Maarten van der Weijden? Hij bezoekt op 

maandag 20 juni Zwembad de Peppel in Ede bij de start van de 

Zwem4daagse in het bad. Tenminste, als minimaal 100 

deelnemers aan het evenement een actie starten ter 

ondersteuning naar het onderzoek naar kanker. 

 

Bij de Zwem4daagse wordt vier dagen lang, van maandag 20 juni t/m 

donderdag 23 juni tussen 18.00 en 21.00 uur, een afstand gezwommen 

met als beloning een medaille. Iedereen, van jong tot oud met minimaal 

zwemdiploma A, kan meedoen. Inschrijven en een actie starten kan op 

https://bit.ly/zwem4daagse2022. Ook het zwembad doneert een 

deel van het inschrijfgeld aan de Maarten van der Weijdenfoundation 

 

http://www.wageningen-actief.nl/sam-zomerweek
https://bit.ly/zwem4daagse2022


 

 

Tip van de vakdocent 

 

Yes! Nog een paar weken dan is het zomervakantie. Uitslapen, gamen, 

lekkere dingen eten en veel uitrusten. Allemaal heerlijk maar het is ook 

belangrijk dat je voldoende beweegt in de zomervakantie. Je kunt ook in 

de vakantie fit blijven weet jij hoe?  Hieronder een aantal tips.  

• Ga zwemmen: door te zwemmen train je bijna alle spieren. 

• Ga lekker buiten (met je vrienden) spelen: Buiten spelen is heel 

gezond maar ook leuk. 

• Pak je fiets: Probeer elke dag of een paar keer per week te 

fietsen. 

• Drink voldoende water: (neem eens wat vaker een glas water in 

plaats van limonade). Het is lekker als het warm weer is en goed 

tegen de dorst.  

 

 

Winnaar opdracht mei 

 

Wie is de sportiefste juf of meester van de 

hele regio? Dat vroegen we in het vorige 

nieuwsbericht. We hebben leuke 

inzendingen binnengekregen en via loting 

een winnaar bepaald. 

 

Menno Neut, leerkracht van groep 5 van 

Het Startpunt, heeft gewonnen. De prijs – 

een verrassing – wordt op een later 

moment overhandigd. 

 

Gefeliciteerd! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanstaande maandag zijn de leerlingen vrij i.v.m. de laatste 

studiedag voor het team.   

 

 
 

 

 

 

 

Vrijdag 8 juli is alweer de laatste 

schooldag van dit schooljaar. 

We zwaaien dan de leerlingen  

om 12:00 uur  

uit voor een heerlijke vakantie!   

 

 
 


