
 
 

weekinfo nummer 2 
 

vrijdag 26 augustus 2022 
 
 

 

 

 

Agenda  

voor de komende periode 
 

 

 

Voor de online ouderkalender: klik hier! 

   

 
Schooltuinoogstavond 

Noord en Zuid 
 

 Woensdag 7 september 

Tienminutengesprekken 
 

Week van 12 september 

Herfstvakantie 

 

24 t/m 28 oktober 

 
Informatie op internet: www.johan-frisoschool.nl 

Algemeen contact via e-mail: info@johan-frisoschool.nl 

Directeur Berry Burghout: directie@johan-frisoschool.nl 

  
 

 

 

 

 

 

 

Schooltuinoogstavond Noord 
 

Vóór de zomervakantie hebben de kinderen van de huidige groepen 3 en 

6 hard gewerkt in hun schooltuin. 

 

In de vakantie is alles wat ze gezaaid en geplant hebben nog flink 

gegroeid. De courgette, tomaatjes, paprika zijn rijp en de bieten en 

boontjes ook. Tijd om te oogsten dus! 

 

De ouders en kinderen van groep 3 en 6 worden van harte uitgenodigd 

om de groenten in de schooltuin op Noord te oogsten op de oogstavond 

op: 

 

woensdagavond 7 september van 18.00 tot 19.00 uur 

 

Op donderdag 8 of vrijdag 9 

september gaan de kinderen 

van groep 3 

en 6 dan in de klas van hun 

groenten een lekkere soep 

koken die ze 

gezamenlijk opeten. 

 

We willen vragen om daarvoor 

op die dagen het volgende 

mee te nemen: 

 

Een soepkom, schilmesje, snijplankje en een lepel. 

Vriendelijke groet, 

De schooltuincommissie Noord 

 

Schooltuinoogstavond Zuid 
 

Ook op Zuid is er een oogstavond op 7 september! 

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


 

Luizen pluizen  
 

Andere jaren werden na iedere vakantie alle kinderen gecontroleerd op 

hoofdluis. In de tijd met corona is dit gestopt. We zullen kijken of we de 

controles dit jaar weer op kunnen starten.  

 

Op dit moment willen we u vragen 

thuis goed te controleren op 

hoofdluis. Wanneer u luizen of 

neten ziet, graag melden bij de 

leerkracht. Dan voorkomen we 

verdere uitbraken in school. 

  

Via dit linkje kunt u zien hoe u met 

een fijntandige kam controleert op 

luis.  

 

 

Gevonden voorwerpen  
 

Op locatie Noord en op 

Zuid hebben we 

inmiddels heel veel 

gevonden voorwerpen 

verzameld. Wilt u 

komende tijd kijken of 

er spullen van u bij 

zitten?  

 

Over drie weken, na de 10-minutengesprekken in de week van 19 

september, wordt de nog buikbare kleding afgevoerd (naar het Leger 

des Heils meestal).  

 

  

  

Traktaties  
 

Je verjaardag vieren in de klas is altijd een bijzonder moment voor 

kinderen. Daar hoort natuurlijk trakteren bij! Een traktatie mag klein zijn 

en graag gezond. Cadeautjes bij een traktatie hebben we liever niet.  

 

Het feest zit voor de kinderen vooral in de aandacht die we er in de klas 

voor nemen. Met steeds grotere traktaties krijgen ouders soms het 

gevoel daar ook met mee te moeten. Dat is niet de bedoeling. Dus: 

Trakteren? Liefst gezond en geen extra cadeaus. 

 

 

Gouden weken met KWINK  
 

Bij de start van het jaar hebben we altijd te 

maken met de groepsvorming. Dat is ook 

wanneer de kinderen elkaar al kennen. De 

groep wordt toch opnieuw gevormd. Deze 

weken noemen we de ‘Gouden weken'.  

Vanuit KWINK krijgen we hier een 

programma voor aangeboden die bestaat uit 

kennismakings- en vertrouwensoefeningen. 

Ook worden de klassenregels besproken en vastgesteld. In alle groepen 

hangen de regels nu in de klas.  

 

Op dit moment zitten we in de fase van Forming waarin kinderen de 

nieuwe klas weer leren kennen. Alles is nog nieuw en spannend. De 

volgende fase is Storming, waarbij de nieuwe regels wat uitgeprobeerd 

worden. Deze fase loopt een beetje gelijktijdig met Norming. De norm 

van de nieuwe groep wordt bepaald. Zo doen we dat hier! Grappig is dat 

groepsvorming in meer of mindere mate altijd volgens deze fases werkt, 

ook bij volwassenen. Mooi om hier met KWINK aan te werken. En de 

eerste week zijn we goed gestart!  

 

https://www.rivm.nl/hoofdluis/video-hoofdluis-controleren


 

 

Ondertekening de Bibliotheek Op School   
 

Lezen is een erg belangrijk vak waar we veel aandacht aan besteden. 

We hebben vanaf dit jaar een nieuwe methode technisch lezen in huis, 

maar ook aan leesbeleving en leesplezier besteden we veel tijd. Daarom 

doen we mee met het nieuwe aanbod van bibliotheek Wageningen: de 

Bibliotheek Op School (dBOS).  

 

Dit is een landelijk programma, waar bibliotheek Wageningen pas vanaf 

dit jaar aan mee doet. Zij komen op school voor leesbevorderingslessen, 

ze houden onze schoolbibliotheek up-to-date (met Aura, het 

uitleensysteem van de bieb), wij mogen bezoekjes brengen aan de 

bibliotheek en alle kinderen worden automatisch lid.  

 

Er zijn maar 3 scholen in Wageningen die hier op dit moment aan mee 

kunnen doen. Wij zijn er 1 van. Afgelopen woensdag is het contract 

getekend in bijzijn van de wethouder onderwijs in Wageningen, Anne 

Janssen. U zult komend jaar nog veel horen van dit mooie project.  

  

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

Vakantie-, studiedagen en activiteiten- rooster 

2022-2023  
 

Hieronder staat het vakantie- en vrije dagenrooster, met ook een aantal 

van de al geplande activiteiten voor dit nieuwe schooljaar.   

 
Op de digitale ouderkalender (bereikbaar bovenaan deze nieuwsbrief en 

via de website) staan de vrije dagen en schoolactiviteiten ook vermeld. 

Deze Google Agenda kunt u ook koppelen aan uw eigen agenda via deze 

link.   

 

Hieronder staan de definitieve studiedagen in groen vermeld. Soms 

krijgen we vragen over studiedagen en hoe het kan dat kinderen alweer 

vrij zijn. Dit heeft te maken met het maximaal aantal uren dat kinderen 

per jaar les moeten hebben. In ons lesrooster is dat 740 uur. Daar zitten 

we al een beetje boven. De studiedagen vallen buiten die 740 lesuren 

voor de kinderen. Het kan dus zijn dat door vakantiespreiding, wanneer 

we een korter schooljaar hebben, er minder studiedagen overblijven dan 

in een lang schooljaar. De aangevulde kalender voor dit schooljaar ziet 

er als volgt uit: 

 

 

https://sites.google.com/view/friso-ouderkalender/homepage
https://calendar.google.com/calendar/u/0?cid=dmZxNmh2bGRmZWtoNDQ4YWQ2Ym8xajEwdnNAZ3JvdXAuY2FsZW5kYXIuZ29vZ2xlLmNvbQ
https://calendar.google.com/calendar/u/0?cid=dmZxNmh2bGRmZWtoNDQ4YWQ2Ym8xajEwdnNAZ3JvdXAuY2FsZW5kYXIuZ29vZ2xlLmNvbQ


 

 

 

 

 

  

 

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

Ouderstartgesprekken Week van 12 september 

Scholenmarkt VO 
Ede/Wageningen Gr 7, 8 

Woensdag 14 september 

Studiemiddag Donderdag 15 september 
Vanaf 12 uur vrij 

Schoolsport Olympiade 
Groep 6, 7 en 8 

Donderdag 22 september 

Studiedag Trivium Woensdag 5 oktober 2022 

Kamp groepen 8 
Woensdag 5 t/m 
Vrijdag 7 oktober 

Kinderboekenweek  5 t/m 16 oktober 

Boekenmarkt Vrijdagmiddag 14 oktober 

Herfstvakantie ma 24 t/m vr 28 oktober 2022 

Studiedag Maandag 31 oktober 2022 

Sinterklaas op school Maandag 5 december 

Kerstmusical volgt 

Studiedag  Vrijdag 23 december 2022 

Kerstvakantie ma 26 december t/m vr 6 januari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorleesdagen  25 januari t/m 4 februari 

Studiedag 
Analyse resultaten 

Dinsdag 7 februari 2023 

Rapporten mee Vrijdag 17 februari 

Tienminutengesprekken  Week van 20 februari 

Voorjaarsvakantie ma 27 februari t/m 3 maart 2023 

Studiedag  Maandag 3 april 2023 

Paasweekend Vrijdag 7 april en maandag 10 april 

Meivakantie Maandag 24 april t/m vr 5 mei 2023 

Studiemiddag  Dinsdag 9 mei 2023 
Vanaf 12 uur vrij 

Hemelvaart Do 18 t/m vr 19 mei 2023 

2e Pinksterdag Maandag 29 mei 2023 

Studiedag  
Analyse resultaten en evaluatie 

Maandag 19 juni 2023 

Rapporten mee Vrijdag 23 juni 

Tienminutengesprekken  
Op uitnodiging 

Week van 26 juni 

Doorschuifmiddag  Donderdag 29 juni  

Zomerfeest  Vrijdag 30 juni  

Zomervakantie ma 10 juli t/m vr 18 augustus 2023 

 
 
 
 



 

 

Typelessen nieuwe schooljaar: groep 6, 7 en 8 
 

Goed kunnen typen wordt voor leerlingen steeds belangrijker. Dat is ook 

de reden dat we Rapido-typen ruimte in onze school beschikbaar stellen 

om typelessen aan onze leerlingen aanbieden.  

We hebben al jarenlang prima ervaringen met onderstaande cursus!  

 

 
 

Beste ouders van groep 6, 7 en 8,  

 

We gaan eind september op de Johan Frisoschool weer met een 

cursus computertypen van start, die speciaal bestemd is voor de 

kinderen vanaf groep 6. De lessen zijn op vrijdag van 14.30 tot 16.00 

uur op locatie Noord. In totaal 10 keer 1½ uur om de week inclusief 

examen en diploma uitreiking.  

 

We gaan de lessen persoonlijk verzorgen, zoals we dat nu al vele jaren 

op de JF hebben gedaan. Hierbij houden we het kind als individu goed in 

de gaten. Ook kinderen met aandachtspunten zijn welkom in onze 

lessen. De diploma-eisen zijn voor deze kinderen aangepast.  

 

Via de mail en de telefoon houd ik contact met de ouders en natuurlijk 

zijn ze ook altijd welkom aan het begin of einde van de les. Zolang de 

kinderen op eigen niveau hun best doen, gaan ze door tot ze het 

diploma hebben behaald.  

 

 

 

 

De kosten bedragen dit jaar € 190,-. Dit is inclusief diplomagarantie en 

een gratis leentoetsenbord. Het bedrag kan uiteraard ook in termijnen 

worden betaald.  

 

Als u zich voor deze cursus en aanvullende informatie wilt aanmelden, 

kunt u naar www.rapidotypen.nl gaan. Onder contact kunt u bij het 

inschrijfformulier alle gegevens invullen. Wilt u binnen twee weken 

reageren als u belangstelling hebt?  

 

U kunt ook rechtstreeks mailen naar info@rapidotypen.nl voor 

vrijblijvende informatie. Ik bel dan zo spoedig mogelijk, voor het 

doorspreken van de bijzonderheden of waar nodig extra uitleg.  

 

Eventueel mag u ook onderstaand strookje invullen en per mail naar  

info@johan-frisoschool.nl versturen. 

 

Met vriendelijke groet,  

René Friggen  

rpmfriggen@planet.nl   

info@rapidotypen.nl    

06-53268098  

 
  

Naam  Naam kind 

 
  .. 

 
  .. 

Geboortedatum:  
  .. 

Johan Frisoschool, groep:  
  … 

e-mail: Telefoon: 

 
.. 

 
.. 

 

 

http://www.rapidotypen.nl/
mailto:info@rapidotypen.nl
mailto:info@johan-frisoschool.nl
mailto:rpmfriggen@planet.nl
mailto:info@rapidotypen.nl

