
 
 

weekinfo nummer 3 
 

vrijdag 2 september 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 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Verlof aanvragen  
 

Soms vragen ouders verlof aan 

voor feesten, jubilea of 

vakanties buiten de 

schoolvakantie. Voor kinderen 

van 4 jaar is dit geen 

probleem. Zij zijn officieel nog 

niet leerplichtig. In overleg met 

de leerkracht kan dan 

vrijgegeven worden.  

 

Vanaf 5 jaar ligt het iets 

ingewikkelder. Kinderen zijn 

dan leerplichtig. Als school 

hebben wij strenge regels waaraan wij ons moeten houden wanneer we 

verlof geven. Wij kunnen hier ook op worden gecontroleerd.  

 

Officieel moet verlof 8 weken van tevoren aangevraagd worden, maar 

iets korter van tevoren lukt over het algemeen ook wel. Verlof 

aanvragen moet met het verlofformulier. Dat staat op de website of u 

komt er via deze link. Een mailtje of doorgeven aan de leerkracht is dus 

niet voldoende.  

 

Op de site van de onderwijsconsument vindt u meer informatie over 

verlof.  

  

 

 

 

 

https://sites.google.com/view/friso-ouderkalender/homepage
http://www.johan-frisoschool.nl/
mailto:info@johan-frisoschool.nl
mailto:directie@johan-frisoschool.nl
https://www.johan-frisoschool.nl/wp-content/uploads/2021/11/Verlofaanvraag2021.doc
https://www.onderwijsconsument.nl/kan-ik-vrijstelling-van-schoolbezoek-krijgen-verlof-aanvragen/


 

 

Najaarskleding- en speelgoedbeurs!  
  

  

  

De zomer is nog niet voorbij en als je naar buiten kijkt lijkt de winter nog 

ver weg. Toch zijn we alweer druk bezig met de voorbereidingen voor de 

najaarseditie van onze kinderkleding- en speelgoedbeurs. Een mooie 

gelegenheid om de kledingkasten van de kinderen op te schonen, te 

klein geworden kleding te verkopen en nieuwe winterkleding aan te 

schaffen.   

 

De beurs zal worden gehouden  op zaterdag 1 oktober tussen 9.30 en 

12.00 uur  in het schoolgebouw aan het Hooilandplein. Behalve 

kwalitatief goede tweedehands zomer- en sportkleding in maat 92 t/m 

176 verkopen wij ook sportschoenen, binnen- en buiten- speelgoed, 

kinder- en jeugdboeken, (computer)spelletjes, kinderfietsen, auto- en 

fietsstoeltjes. De toegang is gratis. Van de opbrengst is 25% bestemd 

voor de beide scholen.  

 

Tussen 9.30 en 11.00 uur zullen we werken met tijdsloten, het laatste 

uur is vrije inloop. Reserveer dus tijdig via onze website een tijdslot. Dit 

en alle andere informatie betreffende de beurs kunt u vinden op onze 

website:  www.kinderkledingbeurswageningen.nl  

  

 

 

  

Nieuwe medewerkers zijn altijd welkom!  

 

Lijkt het u leuk om mee te werken aan de beurs? Meldt u dan aan!   

 

Als medewerker profiteert u van een aantal voordelen. Medewerkers:  

- hebben altijd een verkoopnummer  

- dragen 10% van hun opbrengst af  in plaats van 25%  

- hebben eerste keus; ze kopen voorafgaand aan de beurs  

- helpen de Johan Friso school en de Nijenoordschool aan extra budget   

 

Op vrijdagmiddag beginnen we met het opbouwen van de beurs, op 

zaterdagmiddag leveren we het schoolgebouw weer opgeruimd op. Het 

is hard werken, maar ook erg gezellig!  

  

  

  

Voor inlichtingen kunt u terecht bij Marie Kruit-Libercé, telefoon 428262 

of via marie.liberce@hotmail.com.  

Alle informatie betreffende de beurs is ook terug te vinden op onze 

website www.kinderkledingbeurswageningen.nl   

  

http://www.kinderkledingbeurswageningen.nl/
mailto:marie.liberce@hotmail.com
http://www.kinderkledingbeurswageningen.nl/


  

  

Verkeer bij school 

Bij veel basisscholen, ook bij de Johan Frisoschool, is het voor en na 
schooltijd druk. Veel kinderen en ouders komen en gaan. 

In de woonwijken zijn de 
straten niet berekend op 
veel autoverkeer.  

Het lijkt erop dat kinderen 
steeds vaker met de auto 
worden gebracht en 
gehaald. Dit leidt regelmatig 
tot onoverzichtelijke en 
gevaarlijke situaties. Bij 
Zuid staat de school ook op 
een woonerf, en daar mag 
alleen in de vakken worden geparkeerd, en die zijn weinig beschikbaar.  

Ouders vinden het misschien veiliger hun kind met de auto te brengen, 
maar daardoor neemt het aantal auto’s en de onveiligheid juist toe.  

Ook uit de wijken, zowel bij Noord als bij 

Zuid, komen de afgelopen tijd klachten. 

Wilt u er rekening mee houden door 

alleen op een juiste wijze te parkeren, 

het liefst iets verder van school. Ook 

willen we u vragen alleen stapvoets te 

rijden. Dit allemaal in het belang van de 

veiligheid van uw/onze kinderen! 

Het zou natuurlijk het mooist zijn als u 

uw kind zoveel mogelijk op de fiets of 

lopend naar school brengt… 

 

  

 

##  ingezonden bericht  ## 

 

 

Enkele leerlingen van onze school spelen mee! 

 



 

##  ingezonden bericht  ## 

 

 

Muzieklessen voor kinderen vanaf groep 4 

Muziek maken in een groepje, samen met andere kinderen. Hoe leuk 

is dat? Voor kinderen vanaf groep 4 zijn er op maandagmiddag na 

schooltijd in Wageningen Noordwest cursussen Algemene Muzikale 

Vorming. 

- Wekelijks les in een groepje van 

ongeveer 4 kinderen. 

- De leerling maakt zelf de keuze of 

hij/zij wil gaan spelen op keyboard 

of blokfluit. 

- Daarnaast wordt er gezongen of 

gespeeld op slaginstrumenten. 

De leerlingen leren spelenderwijs noten lezen en maken ook kennis 

met allerlei andere instrumenten, waarop ze later zouden kunnen 

gaan spelen. 

De cursus start op maandag 5 september. Op 5 en 12 september zijn 

proeflessen. Er is op die dagen voor starters keuze uit twee lestijden: 

14.30 – 15.00 uur of 16.00 – 16.30 uur 

Plaats: Hooilandplein 47 - hoofdgebouw van De Nijenoord 

Docent: Alice Leenhouts 

Voor verdere informatie betreffende de cursus of aanmelden, kunt u 

een mail sturen naar: alice-leenhouts@outlook.com  
 

 

 

 

 

mailto:alice-leenhouts@outlook.com

