weekinfo nummer 4

Studiemiddag a.s. donderdag

vrijdag 9 september 2022

Komende donderdag zijn alle leerlingen vanaf 12 uur vrij in verband
met een studiemiddag voor de leerkrachten.
Zie voor de kalender met vrije dagen ook weekinfo nummer 2.

Agenda
voor de komende periode

Voor de online ouderkalender: klik hier!
Tienminutengesprekken

Week van 12 september

Studiemiddag

Donderdag 15 september
Vanaf 12 uur vrij!!

Informatieavond Zuid

Maandag 26 september

Informatieavond Noord

Woensdag 28 september

Kinderboekenweek

5 - 16 oktober

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

Informatieavond op school
Op maandag 26 en woensdag 28 september houden we
informatieavonden op school. Maandag op locatie Zuid en woensdag op
Noord.
Op de avond zullen we beginnen met een algemeen stuk waarin we
uitleggen wat voor komend jaar de belangrijkste ontwikkelpunten zijn en
waar we met de school naar toe willen.

Daarna kunt u naar de klassen
waar de leerkracht iets vertelt
over de manier van werken in de
klas.
De avond zal ongeveer een uurtje
duren. We beginnen om 19.30u.

Schoolkorfbal
Voor de groepen 3 t/m 8 is op woensdag 21 september het
schoolkorfbaltoernooi. Het toernooi vindt plaats op het korfbal terrein
van KV Wageningen aan de Marijkeweg 23 en begint om 14.30 uur.
Meestal is het tegen 18.30 uur afgelopen.

Mocht uw kind mee willen doen kan u dat tot 13 september aan de
leerkracht doorgeven. Teams zullen bestaan uit minimaal 4 en maximaal
6 kinderen. Er zijn teams van de groepen 3-4, 5-6 en 7-8.
Een team kan alleen meespelen als er een coach is en er voldoende
aanmeldingen zijn. Als u coach wilt zijn kunt u dat ook aan de leerkracht
doorgeven. Heeft een team geen coach dan kan het team niet

deelnemen.
Ieder team mag zelf een eigen teamnaam bedenken!
KV Wageningen organiseert twee
open trainingen. De data hiervan
zijn vrijdag 09-09-21 en 16-09-21
van 18.00 tot 19.00 uur. De
kinderen zijn welkom om op deze
avond te komen trainen.
Na afloop van het korfbaltoernooi
mogen de schoolshirts op
donderdag 22 september weer
“vies” mee naar school genomen
worden.
Wij hopen op een sportieve middag!

Reminder Gevonden voorwerpen
Zoals we al eerder schreven hebben we op onze beide locaties nog veel
gevonden voorwerpen. Komende week zijn de 10-munitengesprekken.
Denkt u er dan aan om er nog even naar te kijken? In de week van 19
september, wordt de kleding die er dan nog ligt naar een goed doel
gebracht.

Typelessen 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!

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.

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.

Met vriendelijke groet,
René Friggen
rpmfriggen@planet.nl
info@rapidotypen.nl
06-53268098
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