
 
 

weekinfo nummer 15 
 

vrijdag 2 december 2022 
 
 

 

 

 

Agenda  

voor de komende periode 
 

 

 

 
Voor de online ouderkalender: klik hier! 

 

Sinterklaas op school 
 
 
 

Maandag 5 december 

Kerstmusical  
in Junushoff Noord 

 

woensdag 21 december 

Kerstmusical  
in Junushoff Zuid 

donderdag 22 december 

Studiedag/Vrije dag 
 
 

Vrijdag 23 december 

Kerstvakantie  
Maandag 26 december  
t/m vrijdag 6 januari 

 
Informatie op internet: www.johan-frisoschool.nl 

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

  

 

 

 

Aanwezigheid van directeur en IB-ers op de locaties:  

 
Week van  

5 december 
ma di wo do vr 

Berry Zuid Noord Noord Zuid Noord 

Marcella -- Zuid Zuid Noord -- 

Anika -- Zuid -- Noord Zuid 

 

 

 

Herhaalde oproep… 

 

Opslagruimte 
 

Op school komen we vaak opslagruimte tekort. Vooral voor de spullen 

die we in de decembertijd nodig hebben, zoals de attributen voor de 

Sinterklaas-versieringen en de vele kerstversieringen (vooral de 

kunstkerstbomen) hebben we 

eigenlijk geen opbergplaats.  

 

In de afgelopen jaren hebben we 

daarvoor vaak bergruimte van een 

ouder of een collega mogen 

gebruiken. Op dit moment zijn we 

op zoek naar nieuwe 

opslagruimte, omdat we niet meer 

op de laatst gebruikte plek terecht 

kunnen. Hebt of weet u een 

geschikte bergruimte, wilt u dat 

dan laten weten via info@johan-

frisoschool.nl? 

Dank alvast voor het meedenken!  
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Voorleeswedstrijd 
 

In de bovenbouwgroepen is er de afgelopen weken weer toegewerkt 

naar de schoolfinale van de nationale voorleeswedstrijd! 

 

Gisteren, donderdag, was de finale tussen de 

winnaar van Noord, Sara, en de winnaar van 

Zuid, Safa. 

 

Sara las voor uit ‘De school van goed en kwaad’ 

en deed dat prachtig. De wedstrijd werd 

gewonnen door Safa, die voorlas uit haar boek 

‘Juffrouw Pots’ van Tosca Menten. Van harte 

gefeliciteerd! 

 

Dit betekent dat Safa onze school gaat vertegenwoordigen op de 

Wageningse finale die wordt gehouden in de BBLTHK.  

We wensen Safa daarbij veel succes!  

 

 

 

Sinterklaas 
 

Op maandag 5 december zal de Sint 

op beide locaties op bezoek komen. 

We kijken er naar uit! 

 

De verwachte aankomst van de Sint 

is om ongeveer 8:30 uur op Zuid. 

Daarna zal hij zich naar Noord 

begeven waar hij om rond 11:10 uur 

zal aankomen! 

 

 

 

herhaalde oproep 

 

Kerstbomen voor de 

musical  
 

In de week van 19 december vieren we 

kerstfeest op school. Naast het christelijk 

kerstfeest dat we in de klassen vieren, 

spelen we ook een kerstmusical in de 

Junushof. Woensdag 21 december doen 

we dat met locatie Noord en 22 

december met Zuid.  

 

Voor de musical zoeken we voor het kraampje van de 

kerstbomenverkoper 7 flinke kerstbomen. Ze hoeven niet heel mooi te 

zijn, het zijn echt rekwisieten. Kunt u ons hiermee helpen? Heeft u nog 

een oude kunstboom over, of weet u misschien een overgebleven echte 

boom? Dan horen wij het graag! U kunt uw reactie mailen aan 

directie@johan-frisoschool.nl  

 

mailto:directie@johan-frisoschool.nl

