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Agenda  

voor de komende periode 
 

 

Onze jaarkalender met activiteiten laat nog even op zich wachten. In 

deze corona-tijd moet iedere activiteit opnieuw tegen het licht worden 

gehouden. Een jaarkalender is daarom moeilijk te geven.  

 
We nemen daarom verderop in deze weekinfo nog weer even het 
overzicht van vrije dagen op. 
 
We zullen u regelmatig informeren over de overige activiteiten, in ieder 
geval via de Parro-berichten van de leerkracht van uw kind(eren). 
 
 

Contact 
 
We horen soms van ouders dat zij het 
lastiger vinden om een “kleine vraag” 
te stellen aan de leerkracht, nu het 
“gewone binnenlopen” in de klas 
iedere ochtend niet meer mogelijk is!  
 
De corona-maatregelen blijven geldig, u kunt uw kind dus nog niet in de 
school brengen. We begrijpen dat het daardoor misschien voelt alsof de 
drempel voor contact wat hoger is. Dat is uiteraard niet de bedoeling. 
Voel u altijd vrij contact te zoeken, bv. via een Parro-appje, e-mail of 
een telefoontje naar school!  
 
 

Informatie op internet: www.johan-frisoschool.nl 
Algemeen contact via e-mail: info@johan-frisoschool.nl 

Directeur Wouter van de Hoef: directie@johan-frisoschool.nl  
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woensdag 23 september 2020 
 
 

 

 

Uw privacy-voorkeuren 

Wij proberen zorgvuldig om te gaan met de privacy van de kinderen op 

onze school. Daarvoor is het wel nodig om uw voorkeuren te registreren. 

In de weekinfo van enkele weken geleden schreven we hier ook iets 

over. Fijn dat veel ouders in de afgelopen weken hun voorkeuren 

hebben geregistreerd of hebben aangepast! Eerdere registraties blijven 

behouden tot u ze wijzigt. 

Er staan echter ook nog registraties 

open. Hebt u uw voorkeuren nog niet 

aangegeven, wilt u dat dan op korte 

termijn even doen?  

Het is eenvoudig en kost niet veel tijd:  

Hoe werkt het? U opent Parro en volgt de volgende stappen: 

• Ga naar het vierde tabblad 'Instellingen'. 

• Tik op Privacy-voorkeuren. 

• Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes op het 

potloodje achter het kind.  

Met een paar kliks kan zo worden doorgeven waar u wel of juist geen 

toestemming voor geeft. Ook tijdens het schooljaar kunt u inzien en zo 

nodig wijzigen wat u heeft genoteerd.    

http://www.johan-frisoschool.nl/
mailto:info@johan-frisoschool.nl
mailto:directie@johan-frisoschool.nl


 

Schooltuinoogstavond en soep maken (Zuid) 
 

Vóór de zomervakantie hebben de kinderen 

van de huidige groepen 3 en 6 hard 

gewerkt in hun schooltuin. Door corona was 

het een kortere tuinperiode dan gewoonlijk, 

maar toch stond er heel wat lekkers in de 

tuintjes van de kinderen. Tijdens de 

vakantie is alles wat ze gezaaid en geplant 

hebben nog flink gegroeid. De prei, 

courgettes en pompoenen zijn rijp en de 

bieten en boontjes ook. Tijd om te oogsten dus! 

 

Dit jaar kan er helaas geen gezamenlijke oogstavond gehouden worden, 

wederom wegens corona. De schooltuincommissie zal het oogsten van 

de groenten ditmaal voor hun rekening nemen. 

 

Tegen het einde van de week gaan de 

kinderen van groep 3 en 6 in de klas 

van hun eigen groenten wél een 

lekkere soep koken, die ze daarna 

samen opeten. 

Groep 3 doet dat op donderdag 24 

september en groep 6 maakt soep 

op vrijdag 25 september. 

We willen vragen om daarvoor die 

dag het volgende mee te nemen: Een 

soepkom, schilmesje, snijplankje en een lepel. 

 

We hopen dat alle kinderen dan heerlijk kunnen smullen van hun eigen 

gekweekte opbrengst. 

 

Smakelijk! 

Vriendelijke groet, de schooltuincommissie Zuid 

 

Vakantie- en vrije dagenrooster 2020-2021  
 

 

Het vakantierooster voor dit schooljaar hebben wij 

al eerder gedeeld. We nemen die hier nogmaals op, 

ook met de, voor de kinderen vrije, studiedagen.  

 
 

Zomervakantie Vr. 17 juli t/m vr 28 augustus 2020 

Studiedag  Vrijdag 9 oktober 2020 

Herfstvakantie ma 19 t/m vr 23 oktober 2020 

Studiedag Maandag 26 oktober 2020 

Kerstvakantie ma 21 december t/m vr 1 januari 

Studiedag Maandag 4 januari 2021 

Studiedag Vrijdag 29 januari 2021 

Voorjaarsvakantie ma 22 februari t/m 26 februari 2021 

Studiedag Maandag 1 maart 2021 

Paasweekend Vrijdag 2 april en maandag 5 april 

Koningsdag Dinsdag 27 april 2021 

Meivakantie 
Incl. Hemelvaart 

Maandag 3 mei t/m vr 14 mei 2021 

Studiedag Maandag 17 mei 2021 

2e Pinksterdag Maandag 24 mei 2021 

Studiedag Vrijdag 11 juni 2021 

Zomervakantie  ma 19 juli t/m vr 27 augustus 2021 

 


