
 
 

weekinfo nummer 6 
 

vrijdag 23 september 2022 
 
 

Agenda 

voor de komende periode 

Voor de online ouderkalender: klik hier! 

Informatieavond Zuid  
 

Maandag 26 september 

Informatieavond Noord Woensdag 28 september  

Werkzaamheden  

plein Noord 
 

Vrijdag 30 september 
Zaterdag 1 oktober 

Studiedag Trivium 
Alle leerlingen vrij 

 

 
Woensdag 5 oktober 2022 

Kamp groepen 8  
Woensdag 5 t/m 
Vrijdag 7 oktober 

Kinderboekenweek  
 

5 t/m 16 oktober 

MR-vergadering 
 

 
Dinsdag 11 oktober 

Boekenmarkt 
 
 

Vrijdagmiddag 14 oktober 

Herfstvakantie 

 

ma 24 t/m vr 28 oktober  

Studiedag 
Alle leerlingen vrij 

 
 
 

Maandag 31 oktober 2022 

 
Informatie op internet: www.johan-frisoschool.nl 

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

  

 

 

Nieuw plein op Noord  
  

Een commissie van beide scholen is bijna 4 jaar bezig geweest met de 

voorbereidingen. Het was dan ook een mooi moment toen de begroting 

helemaal sluitend was. Het prachtige ontwerp kan nu echt uitgevoerd 

worden.  

 

Komende week 

moeten de tegels al 

uit het plein (denkt u 

aan opgeven voor 

hulp bij deze klus via 

Parro? We kunnen 

nog wel wat extra 

handen gebruiken!).  

 

We beginnen hiermee op vrijdag 30 september vanaf 14.15u tot 17.30u 

en zaterdag 1 oktober vanaf 9.00u.  

  

Dus: Kom helpen bij de start van ons nieuwe plein! 

Vele handen maken licht werk en 

ieder half uurtje dat u kunt helpen is al fijn. 

 

De meeste speeltoestellen die nu op het plein staan komen niet terug. 

We zetten ze op Marktplaats. Wanneer u iemand weet die een van de 

toestellen zou willen hebben horen we het graag. Anders worden ze 

afgevoerd. Alleen de doeltjes, de zandbakken, de basketbalpaal en de 

tafeltennistafel komen terug op het nieuwe plein.  

 

Door de werkzaamheden aan het plein zal onze pleiningang op locatie 

Noord van 3 oktober tot 17 oktober niet beschikbaar zijn. We laten nog 

weten hoe we dit zullen oplossen.   

  

 

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


 

Aanwezigheid MT op de locaties komende week:  

  ma di wo Do vr 
Berry  Noord  Zuid  Zuid  Noord  Zuid  

Marcella    Noord  Zuid  Noord    

Anika    Noord    Zuid  Noord  

  

 

Sportieve week! 
 

We hebben een sportieve week achter de rug.  

 

Op woensdag was er het 

Schoolkorfbaltoernooi bij 

KV Wageningen. Daar deden 

maar liefst 15 teams van 

onze school mee! Wat werd 

er lekker enthousiast gesport 

door alle deelnemers. En 

heerlijk dat ook het zonnige 

weer meewerkte om er een 

leuke middag van te maken! 

Het was niet allen leuk, maar 

er werd ook nog goed gepresteerd: een team van groep 7/8Z kreeg een 

beker voor de tweede plaats. Gefeliciteerd! 

 

 

Op donderdag was er de Wageningse Sport Olympiade, oftewel de 

sportdag voor de groepen 6, 7 en 8 van de Wageningse basisscholen.  

 

De organiserende Sportservice had er weer een mooie dag van gemaakt, 

met heel veel verschillende (sportieve) activiteiten.  

 

“De Gelderlander” liet een paar van onze leerlingen aan het woord! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

  

Informatieavond op school  
 

 

Op maandag 26 en woensdag 28 september houden we, zoals gezegd, 

de 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.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Najaarskleding- en speelgoedbeurs! 
 
 

De beurs zal worden gehouden op 
 

zaterdag 1 oktober tussen 9.30 en 12.00 uur 
 

in het schoolgebouw aan het Hooilandplein. 
 
Alle informatie betreffende de beurs kunt u vinden op de website: 
www.kinderkledingbeurswageningen.nl 
 
 
 

 
 

http://www.kinderkledingbeurswageningen.nl/

