
 
 

weekinfo nummer 34 
 

vrijdag 1 juli 2022 
 
 

 

 

Agenda  

voor de komende periode 
 

 

Voor de online ouderkalender: klik hier! 

   

   

Afscheidsavond 
groep 8 Zuid 

 Dinsdag 5 juli 

   

Afscheidsavond 
groep 8 Noord 

 Woensdag 6 juli 

   

Begin  
zomervakantie 

 

 

 

Vrijdag 8 juli 12:00 uur 

Start  
nieuwe schooljaar 

 Maandag 22 augustus 

 

Informatie op internet: www.johan-frisoschool.nl 

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

  
 
 
 
 

 

 

Afscheid van juf Anette 
 

Woensdag 6 juli is de laatste dag dat juf Anette lesgeeft bij ons op 

school. Ze gaat met pensioen. De juf heeft een prachtige carrière achter 

de rug waarin ze 4 jaar in Saoedi-Arabië en 14 jaar in Sao Paulo 

(Brazilië) samen met haar man hun eigen school hebben gehad. 

Inmiddels werkt juf Anette alweer 14 jaar op de Friso. Vorige week 

hebben we als team en Trivium al officieel afscheid genomen met een 

mooi cadeau en het traditionele bronzen beeldje van een meisje met 

bloemen namens Trivium.  

 

 

Als u afscheid wilt nemen van juf Anette, dan kan dat 

woensdag 6 juli om 14:00 uur op onze locatie Zuid. 

U bent van harte welkom! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

Kijkavond schooltuin locatie Noord 
 

Op woensdag 15 juni konden alle kinderen van groep 2 en 5, locatie 

Noord, hun mooie schooltuin laten zien tijdens de kijkavond.  

 

Mede dankzij de ouders 

die elke week komen 

helpen, liggen de tuinen 

er weer prachtig bij! Het 

was mooi weer, dus veel 

kinderen zijn met ouders, 

opa’s, oma’s, broertjes en 

zusjes gekomen. Juf 

Christien deelde de quiz 

vragen uit en als alle 

vragen goed genoeg 

waren beantwoord, kreeg je een lekker receptenboekje mee naar huis. 

Ook voor wat lekkers was gezorgd. Het water met citroen, de bevroren 

druiven en watermeloen vielen in de smaak! 

 

  

Er is al veel te oogsten in 

de tuintjes. De sla blijft 

maar groeien (en wordt 

vaak meteen opgegeten 

☺) en de eerste 

komkommers, uien en 

courgettes zijn ook al 

geoogst. De 

zonnebloemen bloeien 

prachtig en je kan er goed 

onder schuilen.  

 

 

 

 

Met alle regen en zon groeit alles hard, dus ook in de zomervakantie is 

het fijn als de kinderen af en toe even langs komen om onkruid te 

wieden en vooral te oogsten!  

 

 

 

  

 

 

Namens de schooltuincommissie,  

geniet van de zomer!  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Schooltuin Zuid 
 
Beste ouders. 

 

Elk jaar krijgen de kinderen 

van de groepen 2 en 5 in deze 

school de kans om in hun 

eigen schooltuin te werken. Deze unieke vorm van natuuronderwijs komt 

tot stand door een mooie samenwerking van een klein groepje ouders 

en leerkrachten. Samen vormen wij de schooltuincommissie. 

 

Toen mijn dochter startte in groep 1-2 stapte ik in de 

schooltuincommissie op Zuid.  

Ik draai dus in totaal al zo’n 8 jaar mee. Maar nu mijn dochter klaar is 

hier op school en vertrekt naar de middelbare, wordt het ook voor mij 

tijd om het stokje over te dragen. Daarom zijn we op zoek naar nieuwe 

enthousiaste mensen met een hart voor groei en bloei van planten én 

kinderen.  

 

Dus.. wie wil mijn plekje innemen in de schooltuincommissie Zuid??! 

Misschien denk je : “Maar ik weet niks van tuinieren..” dat maakt 

helemaal niets uit. Je hebt voor deze commissie geen groene vingers 

nodig of veel kennis van planten en gewassen. Wel een enthousiaste 

instelling om dit voor de kinderen neer te zetten. De details leer je al 

doende. 

 

Ik heb het altijd heel gezellig gevonden om mee te helpen in de 

schooltuincommissie. En ik vind het ook nu nog steeds een geweldig 

project. De schooltuin is in mijn ogen echt een bijzonder waardevol 

onderdeel van deze school!  

Onze schooltuin is namelijk een plek vol verwondering en plezier. Hier 

mag je vuile handen krijgen en wroeten in de grond. Kinderen zaaien, 

planten, gieten, harken, werken lekker buiten en ontdekken hoe leuk dat 

kan zijn. En dan kunnen ze al dat lekkers later ook nog eens opeten.  

 

Super toch?! Ik maakte het meermaals mee dat kinderen geen enkele 

groente wilden eten… totdat ze hun zelfgekweekte sla of bietjes 

proefden en die plots heerlijk vonden! 

 

Van april tot en met de zomervakantie werken de kinderen wekelijks een 

uur in de tuin, met hulp van vrijwillige ouders. Hier leren ze 

verantwoordelijk zijn voor hun eigen stukje. Ze zien hoe groenten en 

fruit groeien en ervaren zo waar ons voedsel vandaan komt. En net als 

in de klas leren de kinderen ook in de tuin dat je door samen te werken 

tot een mooier product komt. Kortom, de schooltuin is een ware 

ontdekkingsreis! 

 

Maar al dat moois komt er natuurlijk niet vanzelf! Dit moet allemaal 

voorbereid, georganiseerd en onderhouden worden. Dat neemt de 

schooltuincommissie dus voor haar rekening.  

Wat doen wij nog zoal? We vergaderen een paar keer per jaar, plannen 

klusdagen om samen met ouders en kinderen de schooltuin in orde te 

maken en organiseren een kijkavond op het einde van het seizoen. Ook 

bestellen we de nodige zaden, onderhouden de ontdekbakken en de 

kruidentuin, wieden af en toe onkruid, organiseren een oogstavond en 

soepmiddag en maken een receptenboekje met heerlijke gerechten die 

de kinderen kunnen maken van hun eigen oogst. Heel divers dus, maar 

altijd leuk! 

 

Wil je meer informatie, of eerst eens een vergadering meemaken? Stuur 

dan gerust een mailtje (bibeth@johan-frisoschool.nl) of kom het op 

school vragen aan juf Bibeth. 

We zoeken mensen per ingang van het nieuwe schooljaar 2022-2023. 

 

Dit was het dan.. mijn laatste stukje dat 

ik voor de schooltuin schreef. 

Bedankt voor de fijne samenwerking 

tijdens de afgelopen jaren en nog veel 

tuinplezier gewenst in de toekomst! 

 

Groe(n)tjes,  Tine 

about:blank


 
 

Huggy Wuggy 
 

 

Misschien heeft u al gehoord van Huggy 

Wuggy? Het is een figuur uit het spel Poppy 

Playtime. Poppen van Huggy Wuggy zijn overal 

te koop en lijken een beetje op een 

Sesamstraat-figuur. Ook op de social media 

komt Huggy veel voorbij.  

 

Voor jonge kinderen kan dit echter beangstigend zijn. Poppy Playtime is 

een horror-game. Huggy knuffelt mensen, maar doet daarna de 

vreselijkste dingen.  

 

Goed om in de gaten te houden. Op school zullen we Huggy Wuggy 

spelletjes of de poppen niet toestaan. 

 

 

Vakantielezen 
 

Vakantielezen is een spannende ontdekkingsreis voor beginnende lezers. 

Met Vakantielezen willen we samen het leesniveau van kinderen in de 

schoolvakantie op peil houden.  

 

Uit praktijk blijkt dat het leesniveau van veel kinderen in de 

zomervakantie terugloopt, doordat er niet meer dagelijks geoefend 

wordt. Het gevolg is dat de kinderen bij de start in de nieuwe groep niet 

meer het leesniveau hebben dat ze eerst hadden.  

 

De spellen en verhalen van Vakantielezen spreken vooral kinderen van 

groep 3 en 4 aan, maar het digitale zomerprogramma is leuk voor het 

hele gezin.  

 

 

Kinderen - en 

ouders - ontdekken 

dat je door te lezen 

kunt reizen naar 

andere landen. Dus 

ga naar vakantie-

lezen.nl en meld je 

team gratis aan! 

 

 

Voor Vakantielezen hebben zes beroemde schrijvers verhalen 

geschreven, waaronder Tosca Menten en Paul van Loon. Met hun 

verhalen lees je jezelf de wereld rond. Onderweg kom je opdrachten 

tegen waarmee je schatten kunt verzamelen.  

 

Heb je alle spellen gedaan en de zes schatten gevonden? Dan maak je 

automatisch kans op een tablet. 

 

Zin in meer lezen? Kom langs in de bblthk of kijk op jeugdbibliotheek.nl  

voor extra leestips. 

 

Vakantielezen kan tot en met 4 september. 

 

 

 

 

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!   

 

 
 

https://www.vakantie-lezen.nl/
https://www.vakantie-lezen.nl/

