
 
 

weekinfo nummer 17 
 

vrijdag 16 december 2022 
 
 

 

 

 

Agenda  

voor de komende periode 
 

 

 

 
Voor de online ouderkalender: klik hier! 

 

Afscheid juf Christien 
 
 
 

Vrijdag 16 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  
19 december 

ma di wo do vr 

Berry Zuid Noord Noord Zuid -- 

Marcella -- Zuid Zuid Noord -- 

Anika -- Zuid -- Noord -- 

 

 
Kerstviering in de klas 
 
Naast de musical in de Kerstsfeer, die we 

u laten zien in theater Junushoff, zullen 

we in de groepen ook Kerstfeest vieren.  

Daarbij is er vooral aandacht voor het 

vieren van de geboorte van Jezus. 

    

 

##  ingezonden  ## 

 

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


 

Musical 
 

Komende week treden al onze 

leerlingen voor u op in de 

Junushoff, in een echt theater dus! 

 

Zij laten u dan een musical zien die 

u met verschillende manieren van 

Kerstfeest vieren laat kennismaken.  

 

Er is hierbij natuurlijk een tijdsschema. De aanvangstijd van 19:00 uur 

hebben we u al een tijd geleden laten weten, maar hierbij leest u ook de 

andere organisatorische zaken! 

 

Generale repetitie 

• Om 12:15 uur komen de leerlingen naar het theater: 

• Groep 8 (Noord, woensdag) of groep 7/8 (Zuid, donderdag) via 

de artiesteningang en 

• De andere groepen via de foyer. Zij gaan direct naar de zaal. 

• Om 12:30 uur start dan de generale repetitie.  

• Het vervoer hiernaar toe wordt door de groepsleerkrachten 

geregeld.  

• We zorgen dat we vóór 14.00 uur klaar zijn  

 

Voorstelling, aankomst kinderen en ouders 

• Om 18:00 uur komen de leerlingen van groep 8 (Noord, 

woensdag) of groep 7/8 (Zuid, donderdag) binnen bij de 

artiesteningang.  

• Om 18:15 uur worden alle andere kinderen door ouders gebracht 

en door leerkrachten mee naar boven genomen, waar de 

kostuums klaar liggen en waar zij zich omkleden  

• De ouders blijven dan beneden en kunnen eventueel een kopje 

koffie in het theatercafé drinken 

 

De voorstelling 

• Om 18:45 uur mogen de 

groepen leerlingen met de 

leerkrachten de zaal in   

• Om 18:50 uur mogen de 

ouders en andere 

bezoekers met een kaartje 

de zaal in.  

• Om 19:00 uur start de 

voorstelling 

 

Na afloop  

• We verwachten dat de voorstelling rond 20:00 uur is afgelopen.  

• De ouders verlaten dan de zaal en gaan naar beneden.  

• De ouders van de kleutergroepen mogen in de foyer boven 

blijven om hun kinderen daar op te vangen.  

• Aansluitend verlaten de kinderen de zaal en kleden zich boven 

weer om. De kostuums blijven boven!  

• Daarna gaan de kinderen naar beneden naar hun ouders  

 

Een dringend verzoek aan de ouders: neem kleine kinderen (onder de 4 

jaar) niet mee naar het theater. Zij hebben er niets aan, gaan vaak 

huilen en dat geeft veel onrust. Ook komt dat de verstaanbaarheid van 

de kinderen die spelen niet ten goede.  

 

 

 
 



 

 

Kom van de bank deze kerstvakantie met 

SAM Sportweek Winter! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Twee weken op de bank hangen komende kerstvakantie is echt niet 

nodig. Sportservice De Vallei biedt de SAM Sportweek Winter. Twee 

spetterende dagen vol sport en bewegen maar vooral lekker ravotten, 

lol en plezier. 

 

Voor jeugd van 7 t/m 12 jaar is er op dinsdag 3 januari en donderdag 5 

januari de SAM Winterweek. Je weet wel, die ene week na de feestdagen 

waarin vaak niks te doen is. Bij ons is er gelukkig genoeg te doen! De 

hele ochtend lekker zwemmen in Zwembad de Bongerd en in de middag 

nog een sportprogramma met gave clinics bij sporthal De Tarthorst. Een 

tussendoortje en de lunch zitten er bij. Start is om 8.45 uur en om 15.30 

uur is het moe maar voldaan richting huis. Kosten voor deelname 

bedragen € 8,50 per persoon. Zwemdiploma A verplicht.  

 

Het volledige programma bekijken en tickets bestellen kan via: 

https://www.wageningen-actief.nl/sam-sportweek-winter 

 

We zien jou toch ook weer? 

 

Groetjes team Sportservice De Vallei & Sam De Wasbeer 

 

 

https://www.wageningen-actief.nl/sam-sportweek-winter


 

 

 

Een ingezonden bericht van de Bewonersvereniging Noordwest 

 

 

 

 

 

 

Op woensdag 28 en donderdag 29 december zamelt de 

Bewonersvereniging Noordwest levensmiddelen in voor de 

Voedselbank.  

 

Er staat een tent bij de SPAR waar de levensmiddelen naar toe 

gebracht kunnen worden: van 10.00 - 18.00 uur.  

Buiten deze tijden staat er een krat in de SPAR waar ze in kunnen.  

 

Bij de SPAR ligt ook een flyer met de gewenste levensmiddelen. 

 

Door de inflatie en hoge energieprijzen doen steeds meer mensen een 

beroep op de Voedselbank. Bij vorige acties heeft Noordwest gul 

gegeven, daar hopen we dit keer weer op.  

 

Alvast bedankt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


