
 
 

weekinfo nummer 33 
 

vrijdag 24 juni 2022 
 
 

 

 

Agenda  

voor de komende periode 
 

 

Voor de online ouderkalender: klik hier! 

   

   

Rapporten mee 
 

 
Vrijdag 24 juni 

Tienminutengesprekken 
(op verzoek, zie de toelichting  

in weekinfo nr. 30) 

 

 
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 

  
 
 
 
 

 

Groepsindeling volgend schooljaar 

 

Het is nog niet helemaal 

compleet, maar we willen 

toch graag de 

groepsverdeling voor komend 

schooljaar met u delen.  

 

We krijgen een aantal nieuwe 

collega's:  
 

- Juf Margreeth Honkoop komt in de onderbouw. Zij heeft al 

eerder lesgegeven op de Friso.  

- Juf Dorien Laport komt in de onder- en middenbouw. Zij werkt 

momenteel op een andere Triviumschool.  

- Juf Anika van de Waal wordt onze nieuwe Intern Begeleider 

naast juf Marcella en  

- René van Oort is naast Teun de nieuwe conciërge op de Friso.  

 

De formatie is hiermee bijna rond. Binnenkort zullen onze nieuwe 

collega's zich verder voorstellen.  

 

We kunnen volgend jaar weer 13 groepen maken: 7 op locatie Noord en 

6 op Zuid. Door de extra subsidies van de overheid na corona, hebben 

we  komend schooljaar nog de financiële ruimte om dit te doen. Daarna 

moeten we afwachten of dit haalbaar blijft.  

 

We hebben gekozen voor twee groepen 3, op elke locatie één, waardoor 

we kunnen werken aan een stevige basis.  

De meeste groepen (of leerjaren in een combinatiegroep) gaan als 

zodanig door naar het volgende leerjaar.  

Groep 4 op Zuid is de uitzondering. Ouders van deze groep worden nog 

geïnformeerd over de verdeling van de leerlingen over twee groepen. 

 

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


Hieronder geven we u een overzicht van de manier waarop de groepen 

komend schooljaar zullen zijn samengesteld (de cijfers zijn de werkdagen).  

 

Locatie  

Noord 
Leerkrachten 

 

Locatie 

Zuid 
leerkrachten 

1-2a 
Juf Christien 3 en  

Juf Frouke 2 
1-2a 

Juf Marian 4 en  

Juf Margreet 1 

1-2b 
Juf Marianne 2 en juf 

Margreet 3 
1-2b Juf Bibeth 

3 
Juf Jeannette 3 en  

Juf Dorien 2 
3 

Juf Eefke 3 en  

Juf Marjolein 2 

4 
Juf Femke 4 en  

Meester Ep 1 
  

5-6 
Juf Thea 3 en  

Meester Ep 2 
4-5 Juf Hanneke 5 

6-7 
Juf Carin 3 en  

vacature 2 
5-6 

Juf Linda 3 en  

Juf Dorien 2 

8 
Juf Rebecca 4 en  

vacature 1 
7-8 Juf Britt 5 

     

Bij het maken van de groepsverdeling hebben we rekening gehouden 

met de leerlingaantallen in de groepen. Deze lopen soms erg uiteen.  

Omdat we het op deze manier organiseren (o.a. met 4 kleutergroepen) 

hoeven wij niet te werken met wachtlijsten zoals een aantal Wageningse 

scholen wel doen.  

 

De verdeling van de andere functies en taken is als volgt:  

IB-ers: juf Marcella en juf Anika 

Onderwijsassistenten: juf Marieke, juf Johanna en juf Priscilla 

Directeur: meester Berry 

Onderbouwcoördinator: juf Marianne en  

Midden-/Bovenbouw: juf Carin 

Managementsondersteuner: meester Ep 

Conciërges: Teun en René 

 

 

 

Vakantie- en vrije dagenrooster 2022-2023  
 

Het vakantierooster voor komend schooljaar is vastgesteld. U vindt 

hieronder de vakantiedagen.  

Komende week hopen we ook de (voor de leerlingen 

vrije) studiedagen in dit overzicht in te kunnen 

weergeven. Er lopen daarvoor nog enkele afspraken 

die bevestigd moeten worden.  

  

 

Zomervakantie Ma. 11 juli t/m vr. 19 augustus 2022 

  

Herfstvakantie ma 24 t/m vr 28 oktober 2022 

Kerstvakantie ma 26 december t/m vr 6 januari 

Voorjaarsvakantie ma 27 februari t/m 3 maart 2023 

  

Paasweekend Vrijdag 7 april en maandag 10 april 

Koningsdag Donderdag 27 april 2023 

Meivakantie Maandag 24 april t/m vr 5 mei 2023 

  

Hemelvaartweekend Do 18 t/m vr 19 mei 2023 

2e Pinksterdag Maandag 29 mei 2023 

  

Zomervakantie  ma 10 juli t/m vr 18 augustus 2023 

 



 

Schooltuinkijkavond  

op Zuid 
(woensdag 15 juni)  
Terugblik 
 
 
De kinderen van de groepen 2 en 5 toonden 

vorige week woensdag vol trots hun tuintjes 

aan hun papa's en mama's, opa's en oma's, 

broers en zusjes. 

Het enthousiaste publiek kon zien dat er de 

afgelopen maanden hard is gewerkt in de 

schooltuin op Zuid. De tuintjes liggen er 

prachtig bij, een aantal groenten zijn bijna 

klaar om geoogst te worden en andere 

werden reeds 

geoogst en 

meegenomen. Zo 

kon er afgelopen 

week thuis 

bijvoorbeeld al 

gesmuld worden 

van lekker frisse sla 

en uitjes van eigen 

kweek. 

 

Deze kijkavond was zeer geslaagd, de 

opkomst was erg goed en het werd een 

mooie zonovergoten avond op Zuid.  

Iedereen kon genieten van een warm of koel 

drankje. Ook de verse aardbeien smaakten verrukkelijk, net als het 

bevroren zomerfruit.  

 

 

De kinderen konden hun creativiteit aanspreken bij het maken van een 

bloemrijke kaart met moois uit de gehele tuin inclusief de ontdekbakken. 

Kortom het was gezellig, lekker en leuk! 

 

 

 

De schooltuincommissie bedankt alle 

schooltuinouders die wekelijks met de 

kinderen de handen uit de mouwen hebben 

gestoken en ervoor gezorgd hebben dat de 

groepen 2 en 5 kennis mochten maken met 

het werken in de tuin 

en mochten leren hoe 

je zelf groenten kunt 

zaaien en oogsten. Dat 

verdient een dikke 

dankjewel!! 

 

 

 



 

 

 

Voor de agenda:  Ben je benieuwd naar wat er tijdens de vakantie 

allemaal is gebeurd in de schooltuin en hoe de gewassen zijn gegroeid? 

Zet dan alvast woensdagavond 7 september in je agenda want dan 

is het oogstavond voor de kinderen en ouders uit de groepen 3 en 6! 

 

Op vrijdag 9 september maken deze kinderen 

dan in de klas samen een heerlijke groentesoep 

van hun zelfgekweekte en -geoogste groenten.  

 

Namens de schooltuincommissie, iedereen een 

fijne vakantie toegewenst!!  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Doorschuifmiddag       (a.s. dinsdag)  
 

 

Hiervoor hebt u de nieuwe groepsverdeling kunnen lezen. Volgende 

week dinsdag is er weer een “doorschuifmiddag” gepland.  

 

De kinderen kunnen dan kennis maken met hun eventuele nieuwe 

klasgenoten en juf of meester, wanneer mogelijk in hun toekomstige 

lokaal.   

 

Er zijn natuurlijk ook kinderen voor wie 

er niet zoveel verandert. Toch is het 

voor iedereen leuk om voor de vakantie 

al een keer in de nieuwe situatie bij 

elkaar te zijn geweest.    

 

Vanaf half 1 tot einde schooltijd (14:00 

uur) zitten alle kinderen bij hun nieuwe 

leerkracht.  

 

Ook kinderen die van andere scholen 

naar ons toekomen zijn dan zo mogelijk 

aanwezig.    

 

 

De achtstegroepers zijn op deze middag vrij. Als er in deze groepen 

leerlingen zijn voor wie er dan geen opvang is, meldt u dat dan even. Zij 

kunnen dan gewoon op school terecht. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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!   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


